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За даними Урядового кон�
тактного центру, станом на 19
липня прийнято 1 939 дзвінків.

За минулий тиждень  кіль�
кість дзвінків становить 528.

Також звернення можна над�

силати на електронну пошту
vstup2021@mon.gov.ua та че�
рез чатбот на сайті МОН. От�
римати консультацію через
сервіс можна з понеділка до
четверга з 09:00 до 18:00 та в
п’ятницю – з 09:00 до 16:45.

Особистий прийом громадян
здійснюється за адресою: м.
Київ, б�р Шевченка, 16, к. 401.

У робочі дні – з понеділка до
четверга з 9:00 до 18:00, у

п’ятницю з 9:00 до 17:00 – пра�
цює гаряча лінія 0�800�504�425
для вступників з тимчасово оку�
пованих територій України.

Зазначимо, постійно працює
Урядова гаряча лінія за теле�
фоном 1545. За кнопкою «6»
можна звернутися щодо вступ�
ної кампанії 2021.

На цей номер за минулий
тиждень надійшло 366 звер�
нень.
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На основі повної загальної се�
редньої освіти зареєстровано 178
тис. 559 електронних кабінетів та
подано 252 тис. 975 заяв. 

На основі диплома молодшого
спеціаліста, молодшого бакала�
вра, фахового молодшого бака�
лавра зареєстровано 28 тис. 56
кабінетів та подано 21 тис. 982
заяв. 

На основі диплома бакалав�
ра, спеціаліста, магістра за�
реєстровано 29 тис. 395 елек�
тронних кабінетів. 

Прийом заяв та документів до

магістратури розпочинається
сьогодні, 15 липня, крім вищих
військових навчальних закладів
(закладів вищої освіти із спе�
цифічними умовами навчання),
військових навчальних підро�
зділів закладів вищої освіти, і
закінчується о 18:00 23 липня
для осіб, які вступають на основі
результатів єдиного вступного
іспиту та фахового вступного ви�
пробування.

ААккттииввнниийй  ппооччааттоокк
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Мета конкурсу – відзначити
визначні та значимі досягнення
молодих українських учених у
різних галузях знань.

У конкурсі можуть брати
участь українські вчені, інже�
нери, дослідники та новатори
з усього світу. Участь у кон�
курсі можуть брати номінанти
віком до 35 років включно, які
мають вищу освіту не нижче
другого (магістерського) рівня,
або номінанти віком до 40
років включно, які мають на�
уковий ступінь доктора наук. У
конкурсі можуть брати участь
усі вікові групи, зокрема
досвідчені науковці, інженери,
дослідники та раціоналізато�
ри, а також студенти, які зай�

маються науковою діяльністю,
аспіранти, молоді вчені та інші
особи без ступеня.

Прийом документів відбу�
вається на офіційному сайті
конкурсу.

Конкурс містить 100 різних
номінацій: 

� 31 номінація стосується по�
пуляризації науки;

� 50 номінацій присвячено
галузям знань;

� 12 – номінації Національної
академії наук України;

� 7 – Малої академії наук.
Номінант конкурсу отримає:

статус номінанта, свідоцтво
про участь у конкурсі та участь
в урочистій церемонії.

Лауреат конкурсу отримає:
особисту промоцію лауреата,
свідоцтво лауреата, статуетку
лауреата «Молодий вчений
року».

““ММооллооддиийй““ММооллооддиийй
ввччеенниийй  ррооккуу””ввччеенниийй  ррооккуу””
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«Посилення державно�гро�
мадського партнерства є одним з
важливих напрямів діяльності
Державної служби якості освіти.
Налагоджена ефективна співпра�
ця з інститутами громадянського
суспільства у складі громадської

ради дасть можливість Службі от�
римувати зовнішню експертну та
фахова допомогу з питань забез�
печення якості освіти, а також
створювати і вдосконалювати
інструменти для її покращення»,
– наголосив перший заступник
Голови Державної служби якості
освіти України Олександр ЯКИ�
МЕНКО.

У ході засідання схвалено но�
вий склад громадської ради при
Службі, обрано голову та заступ�
ників. Відтак за результатами го�
лосування головою громадської
ради при Службі обрано Олену
БИКОВСЬКУ, президента гро�
мадської організації «Міжнарод�
на асоціація позашкільної
освіти».

«Сподіваюся, що команда гро�
мадської ради стане надійним
партнером Служби під час прий�
няття важливих рішень у сфері
освіти, і ми зможемо вибудовати
конструктивний діалог задля
спільного результату – підвищен�
ня якості української освіти», –
зазначила Олена БИКОВСЬКА.

Нагадуємо, що громадська
рада при Службі є тимчасовим
консультативно�дорадчим орга�
ном, утвореним для сприяння
участі громадськості у форму�
ванні та реалізації державної
політики.

ССттввоорреенноо  ггррооммааддссььккуу  ррааддууССттввоорреенноо  ггррооммааддссььккуу  ррааддуу
ппррии  ДДеерржжааввнніійй  ссллуужжббіі  яяккооссттіі  ооссввііттии  УУккррааїїннии
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Підлягають переведенню на
вакантні місця державного або
регіонального замовлення, які
зараховані на навчання за інши�
ми джерелами фінансування на
відкриту або фіксовану конкурс�
ну пропозицію і не отримували
рекомендацію на місця держав�
ного або регіонального замов�
лення:

особи, один з батьків яких за�
гинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичної
операції, здійснення заходів із
забезпечення національної без�
пеки і оборони, відсічі і стриму�
вання збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Лу�
ганській областях, бойових дій
чи збройних конфліктів або по�
мер внаслідок поранення, кон�
тузії чи каліцтва, одержаних у
районі проведення антитерорис�
тичної операції, здійснення за�
ходів із забезпечення національ�
ної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії
Російської Федерації у До�
нецькій та Луганській областях,
бойових дій чи збройних
конфліктів, а також внаслідок за�
хворювання, одержаного в
період участі в антитерорис�
тичній операції, здійсненні за�
ходів із забезпечення національ�
ної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії
Російської Федерації у До�
нецькій та Луганській областях.

Таким особам необхідно по�
давати заяви на відкриту або
фіксовану конкурсну пропо�
зицію, і у разі, якщо вони не от�
римають бюджетне місце за ре�
зультатами адресного розподілу
бюджетних місць, вони зарахо�
вуються на контракт за однією з
поданих заяв (за їхнім вибором)
та переводяться на бюджет неза�
лежно від конкурсного бала.

Слід зауважити, що переве�
дення на вакантні бюджетні
місця відбувається після прове�
дення конкурсу та розподілу
бюджетних місць, і жодним чи�
ном не впливає на можливість
вступника бути допущеним до
участі в цьому конкурсі. Отже,

жодна дитина загиблих захис�
ників України, яка успішно
пройде конкурсний відбір, не
буде позбавлена можливості бу�
ти переведеною на бюджетні
місця.

Зазначимо, що подати доку�
менти, які підтверджують право
на переведення на вакантні бю�
джетні місця, можна як до подан�
ня заяви на вступ, так і після її по�
дання. 

Вступникам зазначеної кате�
горії для отримання спеціальних
умов потрібно не пізніше 11
серпня подати необхідні доку�
менти до ЗВО. А саме: 

� свідоцтво про смерть батька
(матері);

� свідоцтво про народження;
� документ, що підтверджує за�

гибель (зникнення безвісти) од�
ного з батьків, виданий військо�
вим формуванням, правоохо�
ронним органом спеціального
призначення, або рішення суду
про визнання безвісно відсутнім
(оголошення померлим).

У разі, якщо смерть захисника
України відбулась не безпосе�
редньо в АТО/ООС, то додатко�
во подається документ, що
підтверджує зв’язок смерті з уча�
стю у районі проведення антите�
рористичної операції, здійснен�
ня заходів із забезпечення
національної безпеки і оборо�
ни, відсічі і стримування зброй�
ної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській обла�
стях, бойових дій чи збройних
конфліктів, або копія довідки
медико�соціальної експертизи,
яка встановлює зв’язок захво�
рювання учасника бойових дій
із участю в антитерористичні
операції. 

Якщо смерть учасника АТО не
пов’язана з участю в АТО/ООС,
то його дитина буде належати
до іншої групи осіб зі спеціаль�
ними умовами вступу (діти осіб,
визнаних учасниками бойових
дій), які також мають право на
переведення на вакантні місця
державного замовлення, однак
таке переведення відбудеться в
наступну чергу. 

ДДлляя   дд іі ттееййДДлляя   дд іі ттеейй
ззааггииббллииххззааггииббллиихх

ззааххииссннииккііввззааххииссннииккіівв
Міністерство освіти і науки України надає

роз’яснення щодо вступу дітей загиблих за�
хисників України, які відповідно до Умов
прийому підлягають переведенню на ва�
кантні місця державного замовлення. 

«Цьогоріч спільно з
Міністерством економіки Ук�
раїни визначено пріоритетні
галузі для підготовки
фахівців, необхідних ринку
праці. Державне замовлення
збільшено на інженерно�
технічні та природничі
спеціальності, зокрема такі,
як “Кібербезпека”, “Мікро�
та наносистемна техніка”,
“Біотехнології та біоінже�
нерія”, “Біомедична інже�
нерія”, “Авіоніка”», – зазна�
чив Міністр освіти і науки Ук�
раїни Сергій Шкарлет.

У зв’язку зі збільшенням
кількості випускників 11�х
класів закладів загальної се�
редньої освіти було збільше�
но кількість державного за�
мовлення на бюджетні місця. 

Загальний обсяг державно�
го замовлення у 2021 році
становить 188 тис. 938
фахівців, зокрема:

✒ 37 тис. 466 фахових мо�
лодших та молодших бака�
лаврів;

✒ 87 тис. 739 бакалаврів;
✒ 59 тис. 986 магістрів.
На підготовку бакалаврів у

закладах вищої освіти, що

належать до сфери уп�
равління МОН, держзамов�
лення збільшено на такі га�
лузі технічного та освітнього
профілю:

✒ «Автоматизація та при�
ладобудування» – 26,99%;

✒ «Механічна інженерія» –
17,73%;

✒ «Архітектура та
будівництво» – 14,2%;

✒ «Аграрні науки та про�
довольство» – 12,59%;

✒ «Хімічна та біоінже�
нерія» – 9,43%;

✒ «Біологія» – 9,38%;
✒ «Освіта» – 6,54%;
✒ «Електроніка та телеко�

мунікації» – 6,57%;
✒ «Природничі науки» –

6,45%;
✒ «Електрична інженерія»

– 6,37%;
✒ «Інформаційні техно�

логії» – 5,57%;
✒ «Математика та статис�

тика» – 5,51%;
✒ «Соціальна робота» –

3,64%;
✒ «Транспорт» – 3,43%
✒ «Культура і мистецтво» –

1,89%.
Водночас зменшено кіль�

кість державних місць на здо�
буття освітнього ступеня «Ба�
калавр» на такі галузі:

✒ «Право» – 30%;
✒ «Управління та

адміністрування» – 27,73%;
✒ «Соціальні та по�

ведінкові науки» – 28,24%.
На підготовку магістрів для

закладів вищої освіти, що на�
лежать до сфери управління
МОН, виділено 47 тис. 865
місць. У 2021 році до
магістратури збільшено обсяг
на такі галузі: «Механічна
інженерія», «Електрична
інженерія», «Електроніка та
телекомунікації», «Вироб�
ництво та технології» та
«Архітектура будівництва».

На аспірантуру обсяг дер�
жавних місць становить 3 тис.
125 (2 тис. 600 – стаціонарна
форма навчання, 525 –
вечірня форма) та 305 на док�
торантуру. Порівняно з 2020
роком обсяг державного за�
мовлення на підготовку на�
уково�педагогічних кадрів
через аспірантуру в закла�
дах вищої освіти МОН
збільшений на 100 осіб ден�
ної форми навчання, через
докторантуру – на 10 осіб.

Для забезпечення держав�
ного замовлення на 2021 рік
Уряд спрямував 42,5 млрд
грн, зокрема:

на підготовку молодших та
фахових молодших бака�
лаврів, бакалаврів, магістрів
та науково�педагогічних
кадрів – 39,8 млрд грн;

на підготовку робітничих
кадрів – 567,4 млн грн;

на підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів
(післядипломна освіта) – 2,2
млрд грн.

Як змінились обсягиЯк змінились обсяги
держзамовленнядержзамовлення

Поріг: склав / не склав
єдине фахове вступне випробування

Поріг «склав/не склав» за
виконання завдань з блоку
тесту загальних навчальних
правничих компетентностей
(«ТЗНПК») становить 10 пра�
вильних відповідей (тесто�
вих балів).

Поріг «склав/не склав» за
виконання завдань блоку
«Право» становить 35 пра�
вильних відповідей (тесто�

вих балів). 
Також фахова комісія з

блоку «Право» розглянула
63 звернення учасників тес�
тування та додатково дис�
кваліфікувала ще три питан�
ня цьогорічного ЄФВВ (№№
45, 53 та 95). Усім учасникам
ці питання будуть зарахо�
вані як правильні.

Зазначимо, на спільному

засіданні члени предметних
фахових комісій з усіх іно�
земних мов після обговорен�
ня ухвалили рішення встано�
вити пороговий бал за вико�
нання завдань єдиного вступ�
ного іспиту, що відповідає 12
тестовим балам.

Результати єдиного вступ�
ного іспиту з іноземних мов
за шкалою 100–200 буде
розміщено на інфор�
маційних сторінках «Кабінет
учасника ЄФВВ/ЄВІ» до 13
липня. Учасники зможуть та�
кож завантажити картки ре�
зультатів і скан�копії бланків
відповідей.

9 липня відбулося засідання фахових
комісій єдиного фахового вступного ви�
пробування 2021 року, під час засідання
яких встановлено порогові бали
«склав/не склав».

На Урядовому порталі оприлюднено по�
станову КМУ щодо державного замовлен�
ня на підготовку фахівців, наукових, на�
уково�педагогічних та робітничих кадрів,
на підвищення кваліфікації та перепідго�
товку кадрів у 2021 році. Документом,
який розроблений Мінекономіки спільно з
МОН, затверджено обсяги державного за�
мовлення у 2021 році та перелік держав�
них замовників.
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ЧЧииттаанннняя::  ЧЧииттаанннняя::  
ддрруукк  ппррооттии  ццииффррииддрруукк  ппррооттии  ццииффррии

При читанні текстів обсягом в
кілька сотень слів і більше на�
вчання є, як правило,
успішнішим, коли ми читаємо з
паперу, а не з екрана. Цей вис�
новок підтверджує ціла низка
досліджень.

Переваги друкованого тексту
проявляються особливо яскра�
во, коли експериментатори пе�
реходять від простих завдань
(таких як визначення основної
ідеї в прочитаному фраґменті)
до завдань, що вимагають ро�
зумової абстракції (зробити,
наприклад,  висновки з тексту).
Читання друкованого тексту та�
кож підвищує ймовірність за�
пам'ятовування деталей – на�
приклад, "якого кольору було
волосся в актора?" – і за�
пам'ятовування того, де в про�
читаному відбувалися події: "чи
стався нещасний випадок до чи
після політичного перевороту?”

Дослідження показують, що і
учні, і студенти сподіваються
отримати вищі бали в тесті на
розуміння прочитаного, якщо
читатимуть в цифровому фор�
маті. Однак насправді більше
балів вони набирають, коли
перед тестуванням читають
друкований матеріал.

Педагоги повинні знати, що
використовуваний для стан�
дартизованого тестування ме�
тод може вплинути на резуль�
тати. Дослідження норвезьких
десятикласників і американсь�
ких учнів третього–восьмих
класів показують, що вищі ба�
ли вони отримують при папе�
рових текстах тестів. В амери�
канському дослідженні нега�
тивні наслідки цифрового тес�
тування були найвідчутнішими
серед учнів з низькими навика�
ми читання, при вивченні
англійської мови та при ко�
рекційному навчанні.

Ми з колегами підійшли до
цього питання інакше. Замість
того, щоб запропонувати сту�
дентам прочитати текст і прой�
ти тест, ми запитали, як вони
оцінюють своє навчання при ви�
користанні надрукованих або
цифрових матеріалів для чи�
тання. І старшокласники, і сту�
денти коледжів в переважній
більшості відповіли, що читання
з паперу краще для концент�
рації, навчання і запам'ятову�
вання, ніж читання в цифрово�
му форматі.

Розбіжності між друкованими

та цифровими результатами
частково пов'язані з фізичними
властивостями паперу. З папе�
ром пов'язані тактильні відчуття
та візуальна географія окремих
сторінок. Люди часто пов'язу�
ють свої спогади про прочитане
з тим, на якій це було сторінці
або де це було на сторінці.

Але не менш важливою є  пси�
хологічна перспектива і те, що
дослідники читання називають
«гіпотезою поверховості». За
цією теорією, люди підходять
до цифрових текстів з такою ж
психологічною настановою, як і
до буденних соціальних ме�
реж, і докладають менше розу�
мових зусиль, ніж під час читан�
ня надрукованих матеріалів.

ППооддккаассттии  ППооддккаассттии  
ттаа  ооннллааййнн��ввііддееооттаа  ооннллааййнн��ввііддееоо

Враховуючи поширення "пе�
ревернутих класів", де студен�
ти слухають або переглядають
вміст лекцій перед тим, як при�
ходити на заняття, – поряд із
загальнодоступними подкаста�
ми та відеоконтентом в інтер�
неті, багато шкільних завдань,
які раніше передбачали читан�
ня, замінено на прослухову�
вання чи перегляд. Ці заміщен�
ня прискорилися під час пан�
демії і переходу до віртуально�
го навчання.

Опитавши в 2019 році викла�
дачів норвезьких та амери�
канських університетів, ми з
професором Ставангерського
університету Енн Манґен вия�
вили, що 32% викладачів США
тепер замінюють тексти відео�
матеріалами, а 15% —
аудіоматеріалами. У Норвегії ці
цифри були дещо нижчими,
але в обох країнах 40% рес�
пондентів, які змінили підходи
до своїх курсів за останні 5�10
років, повідомили, що нині за�
дають менше читати.

Основною причиною пере�
ходу на аудіо та відео є те, що
студенти відмовляються читати
заданий матеріал. Хоча цю
проблему не назвеш новою,
дослідження 2015 року, в яко�
му взяли участь понад 18 тисяч
випускників коледжів, показа�
ло, що тільки 21% з них зазви�
чай читали всю задану лектуру.

Аудіо та відео можуть здава�
тися привабливішими за текст, і
тому викладачі дедалі частіше
вдаються до цих технологій –
переглянути, скажімо, виступ
на TED замість прочитати стат�
тю цієї ж людини.

ММааккссииммііззааццііяя  ММааккссииммііззааццііяя  
ррооззууммооввооїї  ууввааггииррооззууммооввооїї  ууввааггии

Психологи продемонструва�
ли: коли дорослі читають нови�
ни або художню літературу, то
вони запам'ятовують більше
змісту, ніж коли би вони іден�
тичні уривки слухали.

Дослідники виявили подібні
результати, коли студенти
університетів читали статтю, а
не слухали подкаст з текстом.
Подібне дослідження підтверд�
жує, що студенти більше
відволікаються при прослухову�
ванні аудіо, ніж при читанні.

Результати з молодшими
школярами аналогічні, але з
певними особливостями. Прове�
дене – цього разу на Кіпрі –
дослідження, показало, що
зв'язок між навичками слухання
і читання змінюється, коли діти
навчаться вільно читати. Якщо
другокласники краще розуміли
текст при прослуховуванні, то
восьмикласники — при читанні.

Дослідження стосовно відео
та текстового навчання перегу�
куються з тим, що ми бачимо
при аудіонавчанні. Наприклад,
дослідники в Іспанії виявили,
що учні з четвертого по шостий
клас, які читали тексти, демон�
стрували значно більше осмис�
лення матеріалу, ніж ті, хто ди�
вився відео. Автори підозрю�
ють, що студенти "відчитують"
відео поверхневіе, бо в них
відео асоціюється з розвагами,
а не з навчанням.

Колективне дослідження по�
казує, що цифрові медіа мають
спільні риси та практики їхнього
сприйняття користувачами, які
можуть перешкоджати навчан�
ню. До них належать зниження
концентрації, розважальний
спосіб мислення, схильність до
багатозадачності, відсутність
фіксованих фізичних орієнтирів,
скорочене використання ано�
тацій і менша частота повторен�
ня прочитаного, почутого або
переглянутого.

Цифрові тексти, аудіо та відео
– всі вони відіграють свою
освітню роль, особливо коли на�
даються ресурси, недоступні в
друкованому вигляді. Однак для
максимального навчання, коли
потрібні концентрація уваги та
рефлексія, педагоги – і батьки –
не повинні припускати, що всі
медіа однакові, навіть якщо во�
ни містять однакові слова.

ННааоомміі  ББААРРООНН
zzbbrruucc..eeuu

Друковані підручники
ефективніші при

навчанні

ФФооррммаатт  ннааввччаанннняяФФооррммаатт  ннааввччаанннняя
2021 рік планують розпо�

чати традиційно – у звично�
му режимі. Так, міністр освіти
Сергій Шкарлет запевнив,
що позиція МОН така – ди�
тячі садочки, спеціальні ус�
танови і учні 1 – 4 класів
обов'язково повинні навчи�
тися очно. За його словами,
на дистанційне навчання
підуть не всі, а за забарв�
ленням територій.

Уряд видав постанову, що
при посиленому карантину
будуть працювати лише ті
школи, де вакциновано по�
над 80% вчителів, навіть в
червоній зоні. А школи, у
яких вакциновано менше
20% педперсоналу, не змо�
жуть працювати, якщо регіон
перейде з зеленої в іншу зо�
ну карантину.

Раніше у МОН також заяв�
ляли, що формат, в якому
буде проходити новий на�
вчальний рік, залежатиме
від епідемічної ситуації на
території окремих регіонів.

Водночас голова ЮНІСЕФ
в Україні Лотта Сільвандер
додала, що повернення
дітей до очного навчання з
вересня 2021 року залежить
і від темпів вакцинації.

ССккііллььккии  ббууддее  ккааннііккууллССккііллььккии  ббууддее  ккааннііккуулл
ддлляя  ууччннііввддлляя  ууччнніівв

Більшість шкіл України
вчаться за класичною семес�
тровою системою, що вклю�
чає в себе 4 чверті,
об’єднані в 2 семестри.

Тож, така система навчан�
ня передбачає 4 канікуляр�
них періоди:

� осінні канікули – з 25 по
31 жовтня 2021 року;

� зимові канікули – з 25
грудня 2021 до 9 січня 2022
року;

� весняні канікули – 28 бе�
резень по 3 квітня 2022 року;

� літні канікули – з 1 черв�
ня по 31 серпня 2022 року.

Що може вплинути на
зміну цих дат? На тривалість

і дати канікул може вплину�
ти епідеміологічна ситуація з
поширенням коронавірусу.

Так уже було з осінніми
канікулами в 2020 році, ко�
ли через спалах COVID�19
уряд рекомендував ук�
раїнським школам почати
канікули на півтора тижні
раніше, а зимові канікули
розпочали майже на тиж�
день пізніше.

ЯЯккооюю  ммааєє  ббууттии  ссттррууккттууЯЯккооюю  ммааєє  ббууттии  ссттррууккттуу ����
рраа  ннааввччааллььннооггоо  ррооккуурраа  ннааввччааллььннооггоо  ррооккуу

Розпочинається у День
знань – 1 вересня (якщо у
цей день вихідний, то на�
вчальний рік розпочинається
у перший за ним робочий
день).

Закінчується не пізніше 1
липня наступного року. Три�
валість канікул протягом на�
вчального року мінімум 30
календарних днів.

Школа встановлює в межах
часу, передбаченого освіт�
ньою програмою, структуру
навчального року за:

� чвертями,
� півріччями,
� семестрами.
Педагогічна рада має виз�

начити структуру й три�
валість навчального року,
тижня, дня, занять і відпо�
чинку між ними.

Тривалість навчального ро�
ку має складати не менше:

� 720 навчальних годин – у
початковій школі (1 – 4 кла�
си),

� 890 навчальних годин – у
гімназії (5 – 9 класи),

� 1110 навчальних годин –
у ліцеї (10 – 12 класи).

До слова, головний
санлікар Ігор Кузін вважає,
що невакцинованих дітей, у
яких немає протипоказань
до щеплення, не треба допу�
скати до шкіл. За його сло�
вами, їм краще обрати дис�
танційне навчання.

ММааррііяя  ББООННДДААРР
2244ttvv..uuaa

ССттррууккттууррааССттррууккттуурраа
ппррииййддеешшннььооггооппррииййддеешшннььооггоо
ннааввччааллььннооггоо  ннааввччааллььннооггоо  
ррооккууррооккуу

ППіідд  ччаасс  ппааннддееммііїї  ббааггааттоо  ввииккллааддааччіівв  ккооллеедджжіівв  ввііддммооввииллииссяя  ввіідд  ззааввддаанньь  зз
ддррууккоовваанниихх  ппііддррууччннииккіівв  іі  ззааммііссттьь  ццььооггоо  ззввееррннууллииссяя  ддоо  ццииффррооввиихх  ттееккссттіівв
ааббоо  ммууллььттииммееддііййнниихх  ккууррссіівв..  

ННааоомміі  ББаарроонн::  ““ЯЯкк  ппррооффеессоорр  ллііннггввііссттииккии,,  яя  ввииввччааллаа  ооссооббллииввооссттіі  ееллееккттрроонн��
ннооїї  ккооммууннііккааццііїї  ппооррііввнняянноо  зз  ттррааддииццііййннооюю  ддррууккооввааннооюю  уу  ссппррааввіі  ннааввччаанннняя..
ЧЧии  ооддннааккооввоо  ллююддииннаа  ррооззуумміієє  ттеекксстт,,  ччииттааююччии  ййооггоо  ннаа  ееккрраанніі  іі  ннаа  ппааппеерріі??  ІІ
ччии  єє  ––  ппррии  ввииссввііттллеенннніі  ттооггоо  ссааммооггоо  ммааттееррііааллуу  ––  ппррооссллууххооввуувваанннняя  ттаа  ппееррее��
гглляядд  ввммііссттуу  ннаассттііллььккии  жж  ееффееккттииввнниимм,,  яякк  ччииттаанннняя  ннааппииссааннооггоо  ссллоовваа??

ВВііддппооввііддддюю  ннаа  ооббииддвваа  ппииттаанннняя  ччаассттоо  ббууввааєє  ""нніі"",,  яя  ццее  ооббггооввооррюююю  вв  ссввооїїйй
ккннииззіі  ""ЯЯкк  ммии  ттееппеерр    ччииттааєєммоо"",,  ввииппуущщеенніійй  вв  ббееррееззнніі  цц..рр..  ППррииччииннии  ппоовв''яяззаанніі  зз
ррііззннииммии  ффааккттооррааммии,,  ввккллююччааююччии  ззнниижжеенннняя  ккооннццееннттррааццііїї,,  ррооззвваажжааллььнниийй
ссппооссіібб  ммииссллеенннняя  ттаа  ссххииллььннііссттьь  ддоо  ммууллььттииззааддааччннооссттіі  ппррии  ссппоожжиивваанннніі  ццииффрроо��
ввооггоо  ккооннттееннттуу””..

** ÇÇ ²² ÍÍØØÈÈÕÕ ÂÂÈÈËËÀÀÍÍÜÜ **
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ШШааннооввнниийй  ССееррггііюю  ММииккооллааййооввииччуу!!
ВВ  УУккррааїїнніі  ппррооттяяггоомм  ввссііхх  ррооккіівв  ннееззаа��

ллеежжннооссттіі  ппррооввооддииттььссяя  ррееффооррммуувваанннняя
ооссввііттннььооїї  ггааллууззіі..  ІІ  ццее  ддооббррее..  ППррииййнняяттоо
ннооввіі  ЗЗааккооннии  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ооссввііттуу»»,,
««ППрроо  ввиищщуу  ооссввііттуу»»  іі  ««ППрроо  ппооввннуу  ззаа��
ггааллььннуу  ссееррееддннюю  ооссввііттуу»»..  ВВ  цциихх  ззааккоо��
ннаахх  ззааппррооппоонноовваанноо  ннооввіі  ммееттооддоо��
ллооггііччнніі  ппііддххооддии  ддоо  ппрроовваадджжеенннняя
ооссввііттии  вв  УУккррааїїнніі..  ООддннаакк,,  ннаа  ппррееввееллии��
ккиийй  жжаалльь,,  уу  цциихх  ззааккооннаахх  ввііддссууттнніійй
ффууннддааммееннттааллььнниийй  ммееттооддооллооггііччнниийй
ппррииннцциипп  ррооззввииттккуу  ооссввііттии,,  яяккиимм  єє
ппррииннцциипп  ппррииррооддооввііддппооввііддннооссттіі..  ННааггаа��
ддааєєммоо,,  щщоо  ччииммааллоо  ссооццііааллььнниихх  ппрроо��
ццеессіівв,,  вв  ттооммуу  ччиисслліі  йй  ооссввііттннііхх,,  ппііддппоо��
рряяддккооввууююттььссяя  ззааккооннуу  ннооррммааллььннооггоо
ррооззппооддііллуу  ГГааууссссаа..  ЦЦеейй  ззааккоонн  єє  ттееооррее��
ттииччннооюю  ооссннооввооюю  ппррииннццииппуу  ппрриирроо��
ддооввііддппооввііддннооссттіі..  ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ззааккооннуу
ннооррммааллььннооггоо  ррооззппооддііллуу  ГГааууссссаа  ннаарроо��
дджжууєєттььссяя  22��33%%  ооббддаарроовваанниихх  ддііттеейй,,
1166��1188%%  ззддііббнниихх..  ООссккііллььккии  ккрриивваа  нноорр��
ммааллььннооггоо  ррооззппооддііллуу  ГГааууссссаа  єє  ссииммеетт��
ррииччннооюю,,  ттооммуу  ммааллоо  ббии  ннаарроодджжууввааттии��
ссяя  22��33%%  ддііттеейй  зз  ррііззннииммии  ааннооммааллііяяммии
((ффііззииччннииммии,,  ппссииххііччннииммии  ттоощщоо)),,  1166��
1188%%  зз  ннииззььккииммии  ііннттееллееккттууааллььннииммии  ззаа��
ддааттккааммии..  РРеешшттаа  ддііттеейй  ннаарроодджжууююттььссяя  зз
ссееррееддннііммии  ррооззууммооввииммии  ззааддааттккааммии..
ООддннаакк,,  ттааккаа  ссттааттииссттииккаа  зз  ддееяяккииммии
ввііддххииллеенннняяммии  ссттооссууєєттььссяя  ккррааїїнн,,  уу  яяккиихх
ввиирріішшеенніі  ееккооллооггііччнніі  ппррооббллееммии,,
ввііддссууттннєє  ззллооввжжиивваанннняя  ааллккооггооллеемм  ттаа
ннааррккооттииккааммии  ттоощщоо..  ННаа  жжаалльь,,  уу  ннаашшіійй
ккррааїїнніі  цціі  ппррооббллееммии  ррооззвв’’яяззууююттььссяя
ввккрраайй  ннееззааддооввііллььнноо..  ТТооммуу  ннаарроодд��
жжууєєттььссяя  ннее  22��33%%  ддііттеейй  зз  ррііззннииммии  аанноо��
ммааллііяяммии,,  аа  1111��1133%%..  ППооппеерреедднняя  ввллааддаа
ззввееррннууллаа  ннаа  ццее  ууввааггуу  іі  ззааппррооппооннуувваа��
ллаа  вв  шшккооллаахх  ііннккллююззииввннее  ннааввччаанннняя,,
ввииддііллииввшшии  ннаа  ццее  ввііддппооввіідднніі  ккоошшттии..
ННиинніі  ддлляя  аассииссттееннттаа  ввччииттеелляя,,  яяккиийй  ппрраа��
ццююєє  зз  ддііттььммии  зз  ооссооббллииввииммии  ппооттррееббааммии
ввииддіілляяєєттььссяя  2255  ттиижжннееввиихх  ггооддиинн,,  88  ттиижж��
ннееввиихх  ггооддиинн  ддлляя  ппррооввееддеенннняя  ккоо��
ррееккццііййнноо  ��  ррооззввииттккооввиихх  ззаанняяттьь..  ККрріімм
ттооггоо,,  ууччииттеелляямм,,  яяккіі  ппррааццююююттьь  вв  ііннккллюю��
ззииввнниихх  ккллаассаахх,,  ппррооввооддииттььссяя  ддооппллааттаа
уу  ррооззмміірріі  2200%%  ддоо  ссттааввккии  ззааррооббііттннооїї
ппллааттии..  ООссккііллььккии  ссеерреедд  ууччнніівв  зз  ооссооббллии��
ввииммии  ппооттррееббааммии  ббііллььшшііссттьь  ммааююттьь
ннииззььккіі  ррооззууммооввіі  ззааддааттккии,,  ттооммуу  ззннааччннее
ззббііллььшшеенннняя  ффііннааннссооввиихх  ввииттрраатт  ннаа  їїххннєє
ннааввччаанннняя,,  яякк  ппооккааззууююттьь  ннаашшіі
ддоосслліідджжеенннняя,,  ннее  ддааююттьь  ббаажжаанниихх  ррее��
ззууллььттааттіівв..  ЕЕффееккттииввннііссттьь  ррооззууммооввооїї
ппрраацціі  зз  ттааккииммии  ддііттььммии  єє  ббллииззььккооюю  ддоо
ннуулляя..  ННее  вваажжккоо  ззббааггннууттии,,  щщоо  ннааввііттьь
ддииттииннаа  зз  ввииссооккииммии  ііннттееллееккттууааллььннииммии
ззааддааттккааммии  іі  ммііццнниимм  ффііззииччнниимм  ззддоо��
рроовв’’яямм  ннее  ззммоожжее  ввииттррииммааттии  ттааккооггоо  ввее��
ллииккооггоо  ннааввааннттаажжеенннняя..  ООччееввиидднноо,,  яякк��
щщоо  ббии  ччаассттииннуу  цциихх  ккоошшттіівв  ссппрряяммууввааттии
ннаа  ддооддааттккооввіі  ззаанняяттттяя  зз  ооббддааррооввааннииммии
іі  ззддііббннииммии  ууччнняяммии,,  ттооддіі  ккооррииссттьь  ввіідд  ддоо��
ддааттккооввиихх  ффііннааннссооввиихх  ввииттрраатт  ббууллаа  ббии
ббііллььшш  ссууттттєєввооюю..  ООттжжее,,  уу  ввссььооммуу  ммааєє
ббууттии  мміірраа  іі  ррооззууммнниийй  ппііддххіідд..  ЗЗввіісснноо,,
ддііттяямм  зз  ооссооббллииввииммии  ппооттррееббааммии,,  яяккіі
ддооббррее  ссппррииййммааююттьь  ннааввччааллььнниийй  ммаа��
ттееррііаалл,,  ппооттррііббнніі  ііннддииввііддууааллььнніі  ззаанняяттттяя
іі  ффііннааннссоовваа  ппііддттррииммккаа..  ООддннаакк,,  ппеерреедд
ттиимм  яякк  ввввооддииттии  ттіі  ччии  іінншшіі  ннооввооввввееддеенннняя
ппооттррііббнноо  ввииппеерреедджжууввааллььнноо  ппррооввеессттии
ввііддппооввіідднніі  ппссииххооллооггоо��ппееддааггооггііччнніі
ддоосслліідджжеенннняя..  

На жаль, ще від союзної держави
перейшла до законів про освіту у
нашій незалежній країні вимога про
те, що кожна дитина зобов’язана
здобути середню освіту. Однак, за за�
коном нормального розподілу Гаусса
повноцінну середню освіту можуть
здобути 60�70% дітей , які народжу�
ються. Щоб позбутися формалізму у
навчанні дітей, у свій час була запро�
понована 12�и бальна система оціню�
вання, у якій всі оцінки позитивні. Це
частково вирішило проблему
об’єктивності оцінювання навчальних
досягнень учнів. Однак, значна части�
на учнів за своїми інтелектуальними
здібностями неспроможна сприйма�
ти, розуміти, засвоювати зміст на�
вчальних програм, причому з кожним
класом така кількість учнів зростає.
Тому залишається не вирішеною про�
блема як навчати в одному класі
учнів, які можуть і хочуть вчитися, і
тих, які сидять на уроках і байдику�
ють. Проблему байдикування значної
кількості учнів, особливо у старших
класах, піднімав у свій час видатний

український педагог В.О.Сухомлинсь�
кий. У світі давно реалізується дифе�
ренційований підхід у навчанні. На�
приклад, у Бельгії учні всі разом на�
вчаються лише у початковій школі (6
років) і цього, очевидно, достатньо ,
щоб розвинути розумові сили кожно�
го учня, вивчити його потреби і мож�
ливості. Після закінчення початкової
школи учні розподіляться на два пото�
ки: академічний і професійний. Учні
за академічним напрямом навчання
готуються продовжити навчання у ви�
щих закладах освіти, а – за про�
фесійним � у закладах освіти, у яких
здобувають робітничі професії. При�
чому професійне навчання також ди�
ференціюється, залежно від обраної
професії. Обов’язкове навчання три�
ває 4 роки, а найбільш здібним до
оволодіння тією чи іншою робітничою
професією навчання продовжується
ще на два роки. Диференціюється і
зміст навчальних предметів. Напри�
клад, математика проектується на
конкретну робітничу професію з ак�
центами на тому матеріалі, який
потрібний, наприклад, майбутньому
столяру.

Глибокою диференціацією харак�
теризується навчання у школах
Англії, у яких формуються типологічні
групи за рівним розвитку не лише у
межах класу, а й з кожного предмету.
Крім того, після закінчення кожного
класу учні складають іспити, а ті учні,
які закінчують базову середню шко�
лу, складають не три, як в нас, а 17
іспитів, причому їх проводить неза�
лежна комісія. Екзамени проводяться
лише у письмовій формі і екзаме�
наційні роботи протягом літа пе�
ревіряються незалежними експерта�
ми. 

Таким чином, методологічні підхо�
ди до формування освітніх систем і
процесів у цих країнах мотивують
учнів до системного і систематичного
навчання, виходячи з їхніх потреб і
можливостей. 

На превеликий жаль, в нашій
країні зміни, які приймаються в освіті,
демотивують учнів до навчання. На�
приклад, учні мають право і зо�
бов’язані відсидіти в школі 11 років,
не прикладаючи особливих зусиль у
розумовій праці. Прислухаймося до
причин, які висловлюють учні, особ�
ливо старшокласники, щодо відсут�
ності потреби у здобутті глибоких
знань: 

� ДПА у формі зовнішнього неза�
лежного оцінювання якось напишу
(вгадаю або спишу);

� до вищих закладів освіти прийма�
ють усіх, хто пройде поріг ЗНО, а цей
поріг є дуже низьким і дозволяє всту�
пати до ВНЗ учням, які майже нічого
не засвоїли з програми середньої
школи;

� поїду до Польщі чи інших країн на
заробітки тощо.

Зовнішнє незалежне тестування,
яке вводилося з метою подолання ха�
барництва при вступі до вищих на�
вчальних закладів було на той час по�
зитивним явищем і виконало свою
місію. Нині ж воно демотивує учнів до
системного і систематичного навчан�
ня. Потрібно зазначити , що подолав�
ши хабарництво під час вступу до
ВНЗ, ми розширили його поле під час
сесійних випробувань, особливо, у
зв’язку з тим , що вступають до ВНЗ
випускники шкіл, які не мають еле�
ментарних знань. 

МОН України намагалося посили�
ти мотивацію учнів до вивчення мате�
матики – фундаменту природничих і
технічних ВНЗ, ввівши обов’язкове
ДПА з математики. Більше 31% учнів
за результатами нинішнього ЗНО з
математики не пройшли порогу. Але
ж і сам поріг не витримує критики (10
балів), адже кожен учень зі середнь�
ою математичною підготовкою мав
би набрати 20 балів (завдання тесту
закритого типу). Крім того, потрібно
врахувати й те, що не всі зареєстро�
вані випускники прийшли здавати
ЗНО з математики і, очевидно, це ті
випускники, які не мають елементар�
них знань. А це би значно збільшило
кількість випускників шкіл, які не по�

долали порогу з математики.
Крім того, відсоток випускників, які

б не пройшли порогу під час ЗНО з
математики, був би значно більшим,
якщо б:

� виключити вгадування і списуван�
ня під час ЗНО;

� зобов’язати учнів під час вико�
нання тестів закритої форми (1�20) з
математики не лише зазначати
відповіді, а й розв’язувати відповідні
вправи;

� тести закритої форми сформувати
таким чином, щоб перевірити рівень
сформованості в учнів основних нави�
чок з математики (валідність тесту).

Таким чином, чи введена обов’яз�
кова державна підсумкова атестація з
математики у формі ЗНО мотивує
учнів середніх шкіл до систематично�
го навчання? Як показує практика, ні.
Вона лише дозволяє підтвердити те,
що випливає з принципу приро�
довідповідності (крива нормального
розподілу Гаусса): біля 40% випуск�
ників середніх шкіл у нинішніх умо�
вах не спроможні засвоїти математи�
ку на елементарному рівні. Потрібно,
за прикладом розвинених європейсь�
ких країн, запроваджувати систем�
ний диференційований підхід. 

Чи потрібне нинішнє зовнішнє не�
залежне оцінювання випускників
шкіл у такому вигляді. На наш погляд,
ні. Його потрібно спочатку удоскона�
лити , а згодом запропонувати іншу
оцінювальну систему, яка би, з одно�
го боку, спонукала учнів до системно�
го і систематичного навчання, а з
іншого – не дозволяла учням , які не
мають елементарних знань вступати
до вищих закладів освіти. 

На наш погляд, зовнішнє незалеж�
не оцінювання учнів потрібно було
спочатку вводити для випускників ба�
зових середніх шкіл і тим самим час�
тину учнів , які не можуть і не хочуть
навчатися за повною програмою се�
редньої школи, спрямувати на на�
вчання у професійні заклади освіти
(нині катастрофічно не вистачає
робітників), а це би дозволило
суттєво піднести якість середньої
освіти, а , отже, і вищої.

У зв’язку з наведеними вище при�
чинами нині якість вищої освіти є кри�
тично низькою. Останні два роки то�
му сприяв і ковід, тобто дистанційне
навчання студентів. Чи можна підготу�
вати висококваліфікованого лікаря,
вчителя, інженера тощо, використо�
вуючи дистанційне навчання?
Апріорі, ні. Низький рівень фахівців
вищої кваліфікації, звісно, не сприя�
тиме ані подальшому прогресу освіти
і науки, ані соціально�економічному
розвитку країни загалом. 

Нині МОН України прикладає
значні зусилля для того, щоби підняти
престиж вищих закладів освіти у рей�
тингу світових університетів. З цією
метою вимагають від наукових і на�
уково�педагогічних працівників
публікацій результатів наукових
досліджень у журналах з науково �
метричними базами Scopus чи Web
of Science. Вищі заклади освіти на ви�
конання цієї вимоги доводять планові
показники щодо обов’язкового
опублікування наукових статей у
цих журналах. Не важко, використо�
вуючи прогностичне мислення, пе�
редбачити хід подальших подій: ко�
мерціалізація наукових публікацій
(вартість публікації у журналі з на�
уковою базою Scopus становить
1тис.�1,5 тис. доларів США, створення
спеціальних фірм , які готуватимуть і
публікуватимуть наукові статті у цих
журналах на замовлення, організація
соцзмагання між викладачами, кафе�
драми, факультетами щодо більшої
кількості наукових статей, опубліко�
ваних у журналах з науковими база�
ми Scopus чи Web of Science тощо).
Про якість наукових досліджень не
йдеться, лише кількісні показники. Чи
розвиватиметься у таких умовах ук�
раїнська наука? Очевидно, що ні. У
науковій роботі важливими є не так
кількісні, як якісні показники, тобто
результати наукових досліджень. На�
уку не можна творити під тиском
зверху, потрібно мотивувати висо�

кою зарплатою талановиту молодь
до наукової праці. Нині захищаються
тисячі кандидатів і докторів педа�
гогічних наук, однак їхні результати
практично не використовуються у за�
кладах освіти і не впливають на якість
освіти загалом, тобто освіта і педа�
гогічна наука знаходяться у пара�
лельних площинах.

Сьогодні спостерігається катаст�
рофічна ситуація у підготовці педа�
гогічних кадрів. Те, що Закон Ук�
раїни «Про освіту» пропонує прий�
мати керівникам шкіл фахівців з
будь�якою вищою освітою на поса�
ду вчителя терміном на 1 рік з на�
ступним складанням відповідних
кваліфікаційних екзаменів, не вит�
римує критики. Краще було б ство�
рити необхідні умови (висока сти�
пендія, висока майбутня зарплата),
щоби найбільш талановиті випуск�
ники шкіл обирали для себе про�
фесію вчителя, викладача. Нині
потрібно всілякими засобами стиму�
лювати учителів – пенсіонерів , які у
свій час здобули добру педагогічну
вищу освіту і мають великий педа�
гогічний досвід, до подальшої педа�
гогічної діяльності. Натомість їх пере�
водять на роботу за контрактом, що
створює відповідне поле для неко�
ректної поведінки з ними. Теж саме
стосується керівників закладів освіти.
У Типовому положення про конкурс
на посаду керівника державного, ко�
мунального закладу загальної серед�
ньої освіти не визначені конкретні
критерії, за якими можна було
відібрати найбільш достойного пре�
тендента на посаду керівника. По�
перше, потрібно терміново створюва�
ти резерв майбутніх керівників за�
кладів загальної середньої освіти з
числа найкращих учителів, які
патріотично налаштовані, мають ор�
ганізаторські здібності і їх проявляють
у громадській роботі, випромінюють
нові педагогічні ідеї тощо. Для них
потрібно організувати відповідні кур�
си підготовки керівників закладів се�
редньої освіти, а також постійно
діючу школу молодого керівника.
Нинішні підходи до організації і про�
ведення конкурсу на посаду керівни�
ка закладу загальної середньої освіти
дозволяють відповідним чиновникам
проводити через конкурс «своїх» лю�
дей (слухняні члени конкурсної
комісії, за формальне тестування – 40
балів, а за презентацію перспектив�
ного плану роботи – 2 бали тощо).
Призначення нового керівника на по�
саду керівника закладу загальної се�
редньої освіти терміном на 2 роки, а
потім � на 4 також не витримає крити�
ки. В таких умовах він не може бути
вимогливим керівником (домагатися
якісної освітньої діяльності і якісної
освіти) і водночас намагатиметься
сподобатися керівникам, які його
призначали на роботу. Очевидно, що
така позиція не буде позитивно впли�
вати на хід освітніх реформ і забезпе�
чення якісної освіти. 

Очевидно, що ті, хто пропонував
внести такі зміни до Закону України
«Про освіту», глибоко не знають ре�
ального стану щодо наявності у педа�
гогічних колективах учителів з висо�
кими організаторськими здібностями,
високою освіченістю, патріотичним
спрямуванням, новими педагогічними
ідеями тощо. А в нинішніх умовах, ко�
ли у дітей не має мотивації до майбут�
ньої педагогічної діяльності і вищі за�
клади освіти не готують в достатній
кількості учителів, а також , що не
найкращі випускники шкіл вступають
до педагогічних закладів, а каран�
тинні обмеження не дозволяють за�
безпечити їхню якісну підготовку, ця
проблема ще більше загострюється. 

МОН України потрібно більш на�
полегливо відстоювати функціону�
вання української мови як державної
в усіх закладах освіти. Не можна мов�
чати, коли промосковські сили нама�
гаються всілякими способами вносити
зміни до Закону України «Про забез�
печення функціонування української
мови як державної». Потрібно вико�
ристовувати всі засоби організації
спротиву аж до страйків. Педа�

гогічних та науково�педагогічних
працівників в Україні є велика
кількість і ми спроможні вимагати від
української влади взяти на озброєння
проукраїнський вектор розвитку,
який спрямований на Євросоюз і НА�
ТО. 

Підсумовуючи, зазначимо: нині ук�
раїнська освіта і наука знаходяться у
глибокій кризі. На жаль, не всі захо�
ди, які приймає МОН України, стиму�
люють учнів та студентів до системно�
го і систематичного навчання, а тала�
новиту студентську молодь � до на�
укової роботи. Потрібно більш опе�
ративно вносити зміни у процес ре�
формування освіти, які б піднесли і
престиж педагогічної праці, і здобуття
молоддю високих вершин в освіті і на�
уці. 

Виходячи з наведеного вище, про�
понуємо МОН України:

1.Зайняти тверду проукраїнську
позицію, не допускати викладання
навчальних предметів російською мо�
вою в усіх закладах освіти. Твердо
відстоювати Закон України «Про за�
безпечення функціонування ук�
раїнської мови як державної», ор�
ганізовувати твердий супротив всім
намаганням п’ятої колони Москви
вносити зміни до цього закону. 

2.Удосконалити організацію на�
вчання учнів з особливими потреба�
ми, диференціювати фінансування,
враховуючи інтелектуальні можли�
вості дітей.

3.Затвердити Положення про на�
вчання учнів з низькими розумовими
здібностями в різновікових групах. 

4.Організувати підготовку, видан�
ня і централізоване постачання:

а) розвивальних матеріалів для
дошкільних закладів;

б) додаткових розвивальних і ди�
дактичних матеріалів для початкової
школи;

в) різнорівневих навчальних
підручників, програм і нових додат�
кових навчальних посібників для
учнів V�ІХ класів, спецкурсів та фа�
культативних курсів для учнів 10�12
класів;

5. Затвердити дієві заходи щодо
суттєвого поліпшення якості середньої
освіти і тим самим нівелювати роль ре�
петиторства у підготовці випускників
шкіл до зовнішнього незалежного
оцінювання (оптимізація мережі се�
редніх закладів освіти, обов’язкове
профільне навчання, затвердження
нового Положення про профільне на�
вчання, затвердження програм
зовнішнього незалежного оцінюван�
ня, запровадження зовнішнього неза�
лежного оцінювання для випускників
базових середніх шкіл, підготовка
посібників для ЗНО з переліком ос�
новних запитань і завдань тощо).

6. Доопрацювати навчальні плани
шкіл, зменшити кількість навчальних
предметів у базовій та середній
старшій школі до 10�12, використову�
ючи дидактичну інтеграцію спорідне�
них предметів.

7. Прийняти нову методологію
формування Типових навчальних
планів:

збільшити кількість годин для
варіативної частини навчального пла�
ну (у V�IX класах 30% від загальної
кількості годин, а в старших класах –
50%);

з метою якомога повнішої ре�
алізації профільного навчання
кількість навчальних годин у старших
класах для фінансування доцільно
встановлювати залежно від кількості
учнів в класі:

Кількість учнів у Х класі � 25�50�75 і
більше

Кількість тижневих 
годин для фінансування � 38�42�44
8. Структурувати цикл профільних

предметів на дві складові: інваріантну
і варіативну. Затвердити інваріантну
частину у складі таких предметів: ук�
раїнська мова, історія України, інфор�
матика, іноземна мова. Варіативна
частина профільних предметів буде
залежати від назви профілю, напри�
клад, хімія і біологія для біолого�
хімічного профілю.

9. Ввести до інваріантної частини
навчального плану шкіл предмет “Ук�
раїнознавство”, зінтегрувавши у ньо�
го такі невеликі за обсягом предмети,
як: «Громадянська освіта», «Христи�
янська етика», «Екологія», «Основи
здоров’я» «Основні якості особис�
тості» тощо.

10. Організувати підготовку і ви�

ЧЧии  ппооззббууддееммооссьь  ффооррммааллііззммууЧЧии  ппооззббууддееммооссьь  ффооррммааллііззммуу ????
ВВііддккррииттиийй  ллиисстт  ММііннііссттрруу  ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии  пп..  СС..ШШккааррллееттуу
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«Наслідуй пальму, 
чим сильніше її стискає скеля,

тим швидше і прекрасніше
вона здіймається догори».

(Григорій Сковорода)

ККрраассаа  ссттввооррююєє  ЛЛююббоовв..  ЛЛююббоовв  ббууддууєє
ККрраассуу..  ННееззааппееррееччнніі  ііссттииннии::
ввззааєєммооззвв’’яяззоокк  ––  ввззааєєммооппееррееттввоорреенннняя..

ІІ  ннее  ззааббууввааййммоо  ссллоовваа  ммааттеерріі  ТТееррееззии::
вваажжллииввоо  ннее  ттее,,  щщоо  ммии  ррооббииммоо,,  аа  ттее,,
ссккііллььккии  ллююббооввии  уу  ннаашшиихх  ссееррццяяхх..
ППаамм’’яяттааййммоо,,  ссллооввоо  ллююббооввии  ––  ццее  ссллооввоо
ММиирруу..  ССввііттооввіі  ппооттррііббннаа  ллиишшее  ллююббоовв,,  ллюю��
ббоовв,,  ллююббоовв……

ВВии  ччииттааллии  ккннииггуу  ГГааллииннии  ССааггаачч  ««ССккааррббии
ккрраассии»»??!!  ООббоовв’’яяззккооввоо  ппррооччииттааййттее!!  ЗЗббаа��
ггааттиишшссяя,,  ууддооссккооннааллиишшссяя,,  іі,,  ннааййггоо��
ллооввнніішшее,,  ууммииррооттввоорриишшссяя……  ББоо  ттоо  ннее  ппрроо��
ссттоо  ккннииггаа  ––  ттоо  ккввііннттеессееннццііяя  ннааййггллииббшшооїї
ммууддррооссттии  ввссііхх  ччаассіівв  іі  ннааррооддіівв,,  аажж  ввіідд
ДДііооґґееннаа,,  ППллааттооннаа,,  ККааннттаа  іі  ддоо  ннаашшооггоо  дднняя..

ККрраассаа  ннее  ттііллььккии  ттее,,  щщоо  ббааччиишш……  ККрраассаа
––  ццее  ттее,,  щщоо  ввііддччууввааєєшш..  ННее  ттііллььккии  ввууххааммии..
АА  ссввооїїмм  ссееррццеемм……  ІІ  ДДууххоомм  ссввооїїмм!!  ККрраассаа  ––
ввссееообб’’єєммннаа..  ВВооннаа  ссккррііззьь::  вв  ллююддиинніі,,  вв  ппррии��
ррооддіі,,  вв  ммууззиицціі,,  вв  ппооееззііїї,,  вв  жжииввооппииссіі,,  вв  ппіісснніі,,
вв  ссккууллььппттуурріі,,  вв  ггооннччааррссттввіі  іі  вв  ттккааццььккиихх  ггоо��
ббееллееннаахх……  ККрраассаа  ––  вв  аассттррооннооммііїї  іі  вв  ччиисс��
ллаахх!!  ККрраассаа  ––  ццее  ввііччннаа  ССииммффооннііяя  ССввііттллаа!!  

Саме про це Книга відомого професо�
ра, академіка, доктора трьох засадни�
чих наук: педагогіки, теології і філософії.
Першого ритора України! Вінчає Книгу –
Краса Любови: лист Альберта Ейнштей�
на дочці про наймогутнішу силу, яка на�
зивається Любов’ю. Ґеній математики
зробив просту заміну в своєму
найвідомішому рівнянні. Замість Е = mс2
( прошу в квадраті виправити, не знаю,
як два посунути вверх, вибачайте) ми
ви?знаємо, що енерґія для зцілення Світу
– це л ю б о в помножена на швидкість
світла в квадраті. І приходимо до виснов�
ку, що Любов – найпотужніша Сила, бо
не має меж. Любов перемагає все. Здат�
на здолати в с е. Ця Сила все пояснює і
дає сенс життя. Ми іґнорували її занадто
довго, тому що ми боїмося Любови… 

Читаючи цю Унікальну Книгу, наче всо�
туєш в себе всі глибини краси філософії і
полімистецтва всього Світу. Т а к про Кра�
су не писав ще ніхто! Перу і Духу Галини
Сагач вдалося розщепити не тільки на мо�
лекули і атоми, а й на мікрони і мікро�
космічні частинки, роздзеркалити,
роз’яскрити Діамантовий Мармур Краси.

Краса – це, справді, маґніт, від якого
не можна відірватися. Краса – це бездон�
ний колодязь джерельного духовного
Бальзаму, кожна крапля якого, кожен
ковток роблять Людину інакшою, вищою
над всякою суєтністю, міцнішою на Дусі і
мудрішою серед життєйських істин. 

Верховинний талант Галини Сагач дає
можливість не просто прочитати, а відчу�
ти на сто відсотків духовну сутність
«Скарбів краси». Ти, може, вперше
дізнаєшся, як і я, про чеха Яна Амоса Ко�
менського, набожного християнина і
творця нової педагогіки, який навчав Світ
створювати школи Радости. Проповіду�
вав пансофію – всім про все, відчиняв ази
віковічної премудрости. Шкода, що і досі

немає жодного перекладу українською
мовою його багаточисленних педа�
гогічних і духовних творів. Галина Сагач
доскіпливо проводить аналоґію із нашим
Батьком філософії Григорієм Сковоро�
дою, який так і не побачив друкованим
жодного свого твору.

… Ти наче наяву побуваєш в чарівній
Полтаві на Першій Міжнародній Конфе�
ренції з етнодизайну. І в столиці Гончар�
ства � в дивовижному Опішному, де ко�
лишній посол Польщі Єжен Кар «думав,
що побачить глину, а побачив народ».
Завітаєш до чудовного гоголівського
Миргорода і славетної вишиваної Реше�
тилівки з її неймовірними родовими руш�
никами і неповторними килимними гобе�
ленами. І сам тут вишиєш свою душу –
білим по білому… Краса животворяща! 

А ще осяєш себе назавжди в благо�
уханній Петриківці – найпрекраснішими
живими петриківськими розписами!

…Наче самі пройдетесь крилатими за�
карпатськими стежками, торкнетесь зо�
ром і рукою срібних творінь місцевих
гірських майстрів з їх поліґамним вража�
ючим мистецтвом.

Дивовижна унікальність поруч з
ґеніальною простотою. Плавність слова,
динамічність і …феєрверки образів. Хоч
би – в мандрівці до маґнолієвої Швей�
царії. І, особливо, � до «Кулевчанських
див» на Одещині, де у Храмі мироточать
майже всі ікони і …розквітають засохлі
лілії під склом Казанської Божої Матері
– кожної Трійці. 

Вам обов’язково захочеться все, про
що ви прочитали, втілити в свою ре�
альність і побувати в усіх оцих місцях
Краси. Кожен знайде у цій Книзі корм
для душі і силу для серцебиття.

Ця Книга, наче звіт перед Господом
Усевишнім. Наче сповідь і євхаристія у
незачиненому вівтарі. Недарма Галині
Сагач таки вдалося відшукати символ
своєї родової фамілії. А знаєте де?! В ак�
варелі Тараса Шевченка «Джангисагач»
із далекого Аралу. Священне Дерево!
Священнодійство Часу і Простору… Ду�
же хвилююче!

Пише, як дихає. Пише по все, що тур�
бує найдужче. А турбує і тривожить на�
гальна загроза Красі. Це – криза Віри і
Моралі. І усі виклики Теперішнього
Світу! Але жах, біль, розслабленість і

навіть загибель мають бути переможені
– творчістю, � впевнена Галина Сагач. І,
дійсно, ми ж так і боремося. За сім років
бездомних біженських поневірянь, чита�
ючи цю Книгу, я вперше відчула, що в
мене зацвіла душа.

Галина Сагач � незвичайна Українка.
Вона, наче небесна птаха, � над Зем�
лею. І наче земна лілея, � в Небі! Осерде�
чена і осонцена своєю діамантовою
вірою, � так і хочеться сказати про неї її
ж новоствореними словами.

Закінчує Книгу – Ода Квітці. Квітці,
яку індієць Херш Чадха знайшов у без�
водній пустелі. І став перед нею не
коліна. Ода – Усім Квіткам, які народжу�
ють плоди в своїй серцевині. Квітка – ок�
самитове Око Неба. А Людина – сер�
долікове Око Землі. Людина – теж Божа
Квітка. Тільки одухотворена і охрещена
Божим Духом!

Творчість – це вихід за межі звичайно�
го життя. Саме творчість дарує Людині
життєву стійкість, � впевнена Богоносна
Авторка. Справді, її духовне життя наси�
чене і переповнене натхненною
творчістю. Як тут не згадати Мішеля
Монтеня?!

Те, що являється плодом нашого розуму…
Ці творіння ще більше наші, ніж діти:
При цьому створенні ми являємося
Одночасно і матір’ю, і батьком.
Вони дістаються набагато важче
І приносять нам більше честі.
…Вся вишуканість і уся цінність
Наших духовних творів
Належить всеціло нам.
…Це наші безсмертні діти.
Вони приносять своїм батькам
Безсмертя.

1580 рік

Галина Сагач – наш Духовний Першо�
прохідник*. Зауважте, не прохідниця, а
Першопрохідник! Якби вона створила ли�
ше одну оцю Книгу «Скарби краси», то –
у ж е б! – зоставила Золотий Слід на без�
доріжжях Історії. Світоча її Духу і Духов�
них Творінь не погасить ні темрява, ні Час.

4.07.2021 р. Ірпінь � Луганськ

Прим.: нинішня граматична мода на
жіночі закінчення в словах – иня, иця і т.
д. часом приводить до абсолютних аб�
сурдів, зовсім принижуючи жінку (посли�
ха, історичка, геологиня, професорка
тощо). Слава Богу, українська граматика
мудріша за наших грамотіїв і сама ро�
бить природний відбір, бо добре знає,
що у нас є іменники, які завжди – од�
норідні і у них немає і не може бути роду.
Залежно від вагомости значення (посол,
історик, академік, професор, ритор, ад�
вокат, геолог, вождь, ґеній тощо)

ААннттооннііннаа  ЛЛИИССТТООППААДД
((ННііккііттііннаа  ААннттооннііннаа  ІІввааннііввннаа)),,  

ппооеетт,,  ппррооззааїїкк,,  ппууббллііцциисстт,,  ччллеенн  ННааццііооннаалльь��
ннооїї  ССппііллккии  ппииссььммееннннииккіівв  УУккррааїїннии,,  ллааууррееаатт
ппррееммііїї  ііммеенніі  ВВаассиилляя  ССттууссаа,,  ллааууррееаатт  ппррееммііїї
ііммеенніі  ООллееннии  ППччііллккии,,  ллааууррееаатт  ппррееммііїї  ВВоолляя��

ннииккіівв��ШШввааббііннссььккиихх  ппррии  УУккррааїїннссььккооммуу
ВВііллььннооммуу  ууннііввееррссииттееттіі  ((ННььюю��ЙЙоорркк,,  ССШШАА)),,

ллааууррееаатт  ШШаашшккееввииччііввссььккооггоо  ККооннккууррссуу
((ВВііннннііппеегг,,  ККааннааддаа))..  

С и м ф о н і я  к р а с иС и м ф о н і я  к р а с и
Галини Сагач

((РРооззддууммии  ппрроо  ккннииггуу  ССааггаачч  ГГ..ММ..  ССккааррббии  ккрраассии..  ККииїївв::  ККВВІІЦЦ..  22001199..  229966  сс..))

дання посібників для національного
виховання учнів І�ХІІ кл., взявши за ос�
нову посібники, які підготовлені
рідношкільниками для V�ХІ кл.

11. Ініціювати внесення змін до За�
кону України «Про освіту» в частині,
що стосується перейменування базо�
вих середніх шкіл на гімназії, а стар�
ших – на ліцеї (назву базової серед�
ньої школи залишити без зміни, а
старша середня школа може
функціонувати як ліцей чи гімназія).

12. Оптимізувати мережу середніх
закладів освіти, взявши за основу таку
оптимальну кількість учнів для по�
вноцінного фінансування державою
початкової, базової середньої та по�
вної середньої школи:

початкова – 20 учнів і більше;
базова середня – 90 учнів і більше;
старша середня (10�11 класи) – 150

учнів і більше. 
Визначити мінімальну кількість

учнів у кожному Х�ХІІ класах – не
менше 75 учнів, тобто по три пара�
лельних класи.

13. Затвердити нове Положення
про профільне навчання учнів 10�12
класів середніх загальноосвітніх за�
кладів освіти.

14. Затвердити Положення про ор�
ганізацію державної атестації у формі
зовнішнього незалежного оцінювання
випускників середніх закладів освіти і
зарахування їх до вищих навчальних
закладів України. 

15. Організувати видання програм�
них творів української і зарубіжної ху�
дожньої літератури (серія «Шкільна
бібліотека») для учнів Х�ХІІ класів, а
також для позакласного читання і цен�
тралізовано забезпечити ними шкільні
бібліотеки з розрахунку 1 книга для 3
учнів.

16. Удосконалити:
а) Типове положення про конкурс

на посаду керівника державного, ко�
мунального закладу загальної освіти;

б) Положення про конкурс на�
вчальних підручників (проведення ви�
переджувальної апробації, визначен�
ня коефіцієнта якості підручника то�
що);

в) Додаток до свідоцтва про повну
середню освіту, передбачивши поділ
предметів на профільні і непрофільні,
середній загальноатестатний бал та
середній бал з профільних предметів,
назву профілю.

17. Затвердити ефективні заходи
щодо піднесення престижу педа�
гогічної праці (відповідна професійна
орієнтація, якісна підготовка учителів
(домінування практичної підготовки,
зовнішнє незалежне оцінювання з фа�
хових дисциплін, обов’язкова
п’ятирічна праця після закінчення
університету тощо), висока стипендія і
зарплата педагогічних та науково�пе�
дагогічних працівників тощо.

18. Оптимізувати мережу вищих
навчальних закладів, використавши
педагогічні методи (піднести
прохідний бал ЗНО до 160 і більше),
а також інтеграцію невеликих за обся�
гом ВНЗ (коледжі, інститути, приватні
заклади вищої освіти) у потужні
університети. Зменшити вдвічі прийом
випускників шкіл до вищих закладів
освіти і тим самим збільшити кількість
учнів у професійних навчальних за�
кладах.

19. Прийняти дієві заходи щодо
оволодіння учнями шкіл та студентами
ВНЗ іноземними мовами, особливо
англійською (збільшення кількості
тижневих годин, спеціальні виперед�
жувальні курси перед навчанням сту�
дентів в університетах, вивчення іно�
земної мови у ВНЗ протягом 5 років,
читання окремих дисциплін
англійською мовою тощо). 

20. Удосконалити підготовку
кваліфікованих робітників (педа�
гогічними методами спрямувати 60%
випускників шкіл на навчання у ПТНЗ,
організувати підготовку викладачів та
майстрів для ПТНЗ, збільшити час на
практичну підготовку робітників,
закріпити за кожним професійним за�
кладом освіти відповідний завод то�
що). 

ППееттрроо  ССііккооррссььккиийй,,
ГГооллоовваа  ВВссееууккррааїїннссььккооггоо  ттооввааррииссттвваа  

««РРііддннаа  шшккооллаа»»,,  ддооккттоорр  ппееддааггооггііччнниихх
ннаауукк,,  ппррооффеессоорр,,  ппооччеесснниийй  ааккааддеемміікк

ННААППНН  УУккррааїїннии
мм..  ЛЛььввіівв  

ÏÏ ÐÐ ÎÎ ÁÁ ËË ÅÅÌÌÓÓ **
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ССььооггоодднніі  вв  УУккррааїїнніі  ііннккллююззииввннее  ннаа��
ввччаанннняя  ооррггааннііззоовваанноо  уу  ммааййжжее  4433%%
шшккіілл,,  ппррааццююєє  ппооннаадд  1188  ттииссяячч  ііннккллюю��
ззииввнниихх  ккллаассіівв..  ЗЗаа  ооссттаанннніі  ддеессяяттьь  ррооккіівв
ііннккллююззііяя  ссууттттєєввоо  ппррооннииккллаа  вв  уукк��
ррааїїннссььккіі  шшккооллии..  ДДлляя  ппооррііввнняянннняя,,  пп’’яяттьь
ррооккіівв  ттооммуу  вв  ііннккллююззииввнниихх  ккллаассаахх  ннаа��
ввччааллооссьь  ввддеессяяттеерроо  ммеенншшее,,  ннііжж  ззаарраазз..
РРааззоомм  іізз  ттиимм,,  ддоосслліідджжеенннняя  яяккооссттіі
ііннккллююззииввннооггоо  ннааввччаанннняя,,  ппррооввееддееннее
ДДеерржжааввннооюю  ссллуужжббооюю  яяккооссттіі  ооссввііттии,,
ввиияяввииллоо  ннииззккуу  ввииккллииккіівв  ннаа  ррііввнніі  оорр��
ггааннііззааццііїї  ііннккллююззииввннооггоо  ннааввччаанннняя,,
ккввааллііффііккааццііїї  ввччииттеелліівв,,  ммееттооддииччннооггоо
ззааббееззппееччеенннняя  ооссввііттннььооггоо  ппррооццеессуу,,
ррооззввииттккуу  ііннффрраассттррууккттууррии  ттаа  ззааббееззппее��
ччеенннняя  ффііннааннссуувваанннняя,,  ввззааєєммооддііїї  зз
ііннккллююззииввнноо��рреессууррссннииммии  ццееннттррааммии
((ІІРРЦЦ))..

Пропонований матеріал поклика�
ний допомогти вдосконалювати
якість інклюзивного навчання у шко�
лах, де воно вже запроваджене, а та�
кож розпочати цей шлях закладам,
які лише планують відкривати інклю�
зивні класи.

ННооррммааттииввнноо��ппррааввоовваа  ббааззаа  щщооддоо
ооррггааннііззааццііїї  ііннккллююззииввннооггоо  ннааввччаанннняя

Закон України “Про освіту” гаран�
тує кожному рівні умови доступу до
освіти та забезпечує батькам право
обирати заклад освіти, програму,
вид та форму здобуття освіти власни�
ми дітьми. Здобувачам освіти з особ�
ливими освітніми потребами не�
обхідно забезпечити постійну або
часткову підтримку під час освітнього
процесу, втім держава має забезпе�
чити їм доступ до освіти у школі на
рівні з іншими дітьми. За заявою
батьків заклад зобов’язаний створи�
ти інклюзивний клас в обов’язковому
порядку. Якщо ж особливі освітні по�
треби в учнів виявлені під час
освітнього процесу, заклад освіти до�
кладає власних зусиль для їх
мінімізації. Коли зусиль закладу
освіти недостатньо, керівник закладу
рекомендує батькам звернутися до
ІРЦ для проведення комплексної пси�
холого�педагогічної оцінки розвитку
особи. Підтримку, з урахуванням ви�
явлених у здобувача освіти особли�
вих освітніх потреб, організовують
на підставі висновку, складеного
фахівцями ІРЦ. Заклад на цьому шля�
ху не один — засновник забезпечує
створення у школі інклюзивного се�
редовища.

Знання керівником закладу освіти
нормативно�правової бази щодо ор�
ганізації інклюзивного освітнього се�
редовища — запорука коректної ре�
алізації усіх необхідних для цього
кроків та налагодження якісного
освітнього процесу. Орієнтація в за�
конодавстві підсилює узгодженість
дій, планування, контроль резуль�
татів, а також є беззаперечним захи�
стом від дискримінації, упередженого
ставлення до учня з особливими
освітніми потребами, некомпетент�
них розпоряджень чи намірів.

Організацію інклюзивного навчан�
ня у школі регулюють:

Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про повну загаль�

ну середню освіту».
Норми Законів реалізуються через

постанови Кабінету Міністрів, зокре�
ма:

«Про затвердження Порядку ор�
ганізації інклюзивного навчання у за�
гальноосвітніх навчальних закла�
дах» (від 15.08.2011 № 872);

«Про організацію інклюзивного
навчання в закладах позашкільної
освіти» (від 21.08.2019 № 779).

Фінансування інклюзивної освіти
унормовано: 

Статтею 103�3 Бюджетного кодек�
су України;

Постановою Кабінету Міністрів
«Про затвердження Порядку та умов

надання субвенції з державного бюд�
жету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особ�
ливими освітніми потребами» (від
14.02.2017 № 88).

ЩЩоо  ттааккее  ііннккллююззііяя  вв  ооссввііттіі  ттаа  яяккаа
рроолльь  ддииррееккттоорраа  вв  ооррггааннііззааццііїї  ііннккллюю��
ззииввннооггоо  ннааввччаанннняя

Коли у закладі з’являється інклю�
зивний клас — чи означає це, що ця
школа стає доступною для всіх? На
жаль, ні. Поняття інклюзії набагато
ширше і потребує формування сере�
довища, участі всіх учасників
освітнього процесу, а головне —
якісного менеджменту і планування.
Безумовно, умовою створення інклю�
зивного середовища є учні, яким
потрібна підтримка, готовність решти
учнів підтримувати дітей з ООП, а та�
кож підготовлений персонал і батьки
та інші активні партнери�учасники
процесу впровадження інклюзії в
освіті. І не менш важливою умовою є
наявність достатнього фінансування
та доступної інформаційної, ма�
теріально�технічної бази та інфраст�
руктури.

Роль директора у цьому процесі
важко переоцінити, оскільки від ме�
неджменту та стратегічного плану�
вання залежить його успіх та, як
наслідок, якість роботи школи. Гово�
рячи про менеджмент процесу,
йдеться і про управління на рівні
керівництва школи (спілкування із за�
сновником, координація роботи за�
ступників, педагогічної ради, залу�
чення органів учнівського та
батьківського самоврядування, піклу�
вальної ради), і про менеджмент кла�
су (адаптація навчального середови�
ща та організація навчального про�
цесу, реалізація індивідуальних про�
грам розвитку тощо), і про форму�
вання структур для надання послуг
інклюзивної освіти (команда психо�
лого�педагогічного супроводу, ре�
сурсна кімната, команда ІПР тощо).

Напрям руху школи до інклюзії
має бути представлений також і в
стратегії розвитку закладу, зокрема в
місії, візії та цілях, а також у більш
тактичних документах — освітній
програмі, річному плані роботи шко�
ли.

Запорукою успіху організації
освітнього процесу для дітей з особ�
ливими освітніми потребами є
співпраця з батьками. Директору
важливо залучати батьків до ухва�
лення рішень щодо навчання їхніх
дітей. Ще до приходу дитини до за�
кладу освіти в багатьох родинах мо�
жуть бути налагоджені контакти з
психологічною службою, фахівцями
ІРЦ, реабілітаційними центрами,
соціальною службою — вони можуть
володіти інформацією, корисною як
для працівників закладу освіти, так і
для інших батьків. Доцільно викорис�
товувати ці зв’язки, аби сім’я, школа
та фахівці працювали спільно. Дуже
важлива і потрібна думка батьків для
визначення цілей і завдань на на�
вчальний рік, в ухваленні рішень про
майбутні напрями роботи з дитиною
після завершення навчального року.
Ця частина роботи із батьками буде
корисною при плануванні роботи
школи.

ААллггооррииттмм  ссттввоорреенннняя  ііннккллююззииввннооггоо
ккллаассуу

11..  ВВииввччеенннняя  ддооккууммееннттіівв  ддііттеейй  зз
ООООПП,,  яяккіі  ббаажжааююттьь  ннааввччааттииссьь  уу  шшккоолліі

Найбільш оптимальним варіантом
розвитку подій є той, коли батьки за�
здалегідь (за півроку�рік) визнача�
ються із школою та повідомляють про
це. Таким чином керівництво закладу
може вчасно проконсультувати
батьків щодо збору та подання доку�
ментів, а також підготувати чи адап�
тувати середовище школи до навчан�

ня дитини з особливими освітніми по�
требами.

22..  ВВииввччеенннняя  ннооррммааттииввнноо��ппррааввооввооїї
ббааззии  ттаа  ооррггааннііззааццііййнноо��ммееттооддииччннооггоо
ззааббееззппееччеенннняя  ііннккллююззииввннооггоо  ннааввччаанннняя

У документах, перелічених вище,
міститься вся інформація про ор�
ганізацію інклюзивного навчання у
школі, виділення фінансування тощо.

33..  ООццііннккаа  ммоожжллииввооссттеейй  ззааккллааддуу
ддлляя  ооррггааннііззааццііїї  ннааввччаанннняя  ддииттииннии  зз
ооссооббллииввииммии  ооссввііттннііммии  ппооттррееббааммии

Діти з особливими освітніми потре�
бами потребують під час освітнього
процесу додаткової або тимчасової
підтримки з боку асистента вчителя
та асистента учня. Також потребують
підтримки педагоги. Під час оцінки
можливостей закладу варто зважати
на наявність відповідних фахівців, а
також матеріально�технічне забезпе�
чення школи і наявність безбар’єрно�
го доступу до території та приміщень
закладу. Здійснюється також оцінка
можливостей підвищення кваліфікації
педагогічних працівників у напрямі
інклюзії (курси підвищення
кваліфікації, консультації, обмін
досвідом). Коли необхідні фахівці
відсутні, директору школи варто до�
класти зусиль, аби їх знайти — звер�
нутися до відділу освіти, органів
місцевого самоврядування, спеціаль�
них закладів освіти. У додатку до по�
станови КМУ «Про затвердження По�
рядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюд�
жетам на надання державної
підтримки особам з особливими
освітніми потребами» ви знайдете пе�
релік фахівців, які проводять ко�
рекційно�розвиткові заняття з дітьми
з ООП.

На цьому етапі також важливо
врахувати можливості створення у
закладі умов для навчання дітей з
ООП з урахуванням особливостей
розвитку (наявність вільних
приміщень для створення кабінетів
психолога, дефектолога, логопеда
тощо, ресурсної кімнати, а також об�
ладнання цих кабінетів необхідними
засобами корекції, методичною та
навчальною літературою, індивіду�
альними засобами навчання тощо). 

Не варто забувати про важливість
інформування батьків учнів школи
про особливості інклюзивного на�
вчання, переваг інклюзії для всіх
учасників освітнього процесу, її цілі
та завдання. Варто також розповісти
батькам дітей, які навчаються в
інклюзивних класах, про особливості
дитини з ООП, обговорити із ними
питання спілкування та групової
взаємодії у дитячому колективі. 

ППооггоодджжеенннняя  зз  ууппррааввлліінннняямм  ооссввііттии
ооррггааннііззааццііїї  ннааввччаанннняя  вв  ііннккллююззииввннооммуу
ккллаассіі,,  ппооддаанннняя  ннееооббххііддннооїї  ддооккууммеенн��
ттааццііїї..  ВВиирріішшеенннняя  ппииттаанннняя  ффііннааннссуувваанн��
нняя  ввввееддеенниихх  ппооссаадд

Діти з ООП відповідно індивідуаль�
них особливостей можуть потребува�
ти допомоги асистента вчителя під час
освітнього процесу. У такому разі ди�
ректор має звернутись до місцевого
органу управління освітою із письмо�
вим поданням про введення посади
асистента вчителя (з розрахунку 1
ставка на кожен інклюзивний клас) та
годин для проведення корекційно�
розвиткових занять відповідними
фахівцями, (практичним психологом,
логопедом, дефектологом, реабіліто�
логом). 

ССттввоорреенннняя  ннооррммааттииввнноо��ппррааввооввооггоо
ттаа  ммееттооддииччннооггоо  ззааббееззппееччеенннняя  ввппрроо��
вваадджжеенннняя  ііннккллююззииввннооїї  ооссввііттии  ннаа  ррііввнніі
ззааккллааддуу  ооссввііттии

Цей крок передбачає підготовку
та підписання наказів у школі на ос�
нові наказу органу управління
освітою, а також укладення угод про
співпрацю з іншими закладами

освіти. Це можуть бути спеціальні за�
клади освіти, навчально�ре�
абілітаційні центри, заклади по�
зашкільної освіти, заклади соціаль�
ного захисту, ресурсні центри, цент�
ри практичної психології та соціаль�
ної роботи при департаментах освіти
і науки тощо. Така співпраця допомо�
же забезпечити супровід дітей з
ООП, залучити фахівців із цих за�
кладів для консультацій тощо. 

ССттввоорреенннняя  ккооммааннддии  ппссииххооллооггоо��ппее��
ддааггооггііччннооггоо  ссууппррооввооддуу

Команда психолого�педагогічного
супроводу — це група фахівців
індивідуального супроводу дитини з
особливими освітніми потребами, до
якої входять як працівники школи
(адміністрація, педагоги, асистент
вчителя, психолог тощо), так і батьки
дитини та залучені фахівці (асистент
дитини, медпрацівник та ін.). Коман�
да супроводу розробляє індивідуаль�
ну програму розвитку дитини, забез�
печує її реалізацію та моніторить ре�
зультати.

Склад команди супроводу фор�
мується з урахуванням освітніх по�
треб дитини з ООП. Серед інших до
складу команди супроводу директо�
рові варто запросити фахівців ІРЦ,
аби вони могли відслідковувати та
моніторити динаміку розвитку дити�
ни, а також долучились до розробки
індивідуальної програми розвитку.
Разом з тим на даному етапі директо�
рові необхідно знайти та укласти
цивільно�правові угоди із фахівцями
у сфері інклюзивного навчання, яких
у школі бракує.

РРооззппооддіілл  ооббоовв’’яяззккіівв  ммііжж  ччллееннааммии
ккооммааннддии,,  ооззннааййооммллеенннняя  зз  ппооссааддооввии��
ммии  ііннссттррууккццііяяммии  аассииссттееннттіівв  ввччииттеелліівв

Цей крок передбачає розробку та
оформлення посадових обов’язків
для всіх педагогічних працівників, за�
лучених до інклюзивного навчання
(штатних і залучених). Важливо
пам’ятати про врахування аспекту
інклюзії у річному плані роботи шко�
ли та розподілі обов’язків і зон
відповідальності між заступниками
директора з виховної, навчальної та
методичної роботи. Важливо налаго�
дити співпрацю між педагогами та
асистентом.

Керівництво школи має признача�
ти час для регулярних зустрічей між
вчителями і асистентами протягом на�
вчального року, щоб проводити
спільне планування, обмінюватись
інформацією, обговорювати кон�
кретні ситуації. 

Вчителі і асистенти досягнуть
успіху, якщо будуть планувати уроки
спільно. Головне розподілити між со�
бою обов'язки і діяльність.

Вчителі не повинні ставити перед
своїми асистентами завдань, які є
прерогативою вчителя, — плануван�
ня навчально�виховного процесу,
оцінювання навчальних завдань
учнів, що передбачає професійну
інтерпретацію результатів їх вико�
нання тощо. Натомість учитель може
запропонувати асистенту вчителя
провести підбір навчальних завдань,
які учень міг би виконати (але оста�
точне рішення про використання цих
завдань прийматиме вчитель); пе�
ревіряти вправи та тести на множин�
ний вибір, інші види вправ/запитань,
де учень повинен дати єдину вірну
відповідь; зробити ксерокопії розда�
вальних матеріалів, виготовити уна�
очнення чи інші матеріали під
керівництвом учителя.

ССккллааддаанннняя  ііннддииввііддууааллььннооїї  ппррооггрраа��
ммии  ррооззввииттккуу

Щороку для кожної дитини з ООП
команди психолого�педагогічного су�
проводу, до складу яких обов’язково
мають входити директор школи або
його заступники, розробляють

індивідуальну програму розвитку. 
Запорукою якісної індивідуальної

програми розвитку є використання
інформації з комплексної оцінки ди�
тини, наданої ІРЦ, а також збір реле�
вантної та об'єктивної інформації про
дитину під час спостереження у перші
два тижні в школі, а також від батьків.
Тому директорові варто докласти зу�
силь, щоб на всіх етапах інформація
була правдивою, пояснити батькам
важливість кожної деталі для форму�
вання програми, яка дасть змогу за�
безпечити комфортне навчання та
динаміку розвитку дитини.

ССккллааддаанннняя  ііннддииввііддууааллььннооггоо  ннаа��
ввччааллььннооггоо  ппллааннуу  ттаа  ііннддииввііддууааллььнниихх
ннааввччааллььнниихх  ппррооггрраамм

Навчання у класі дітей з ООП не
передбачає зміну освітньої програми
чи навчальних планів. Водночас, ко�
ли індивідуальні особливості дитини з
ООП цього потребують, команда су�
проводу адаптує або модифікує на�
вчальну програму і розробляє
індивідуальний навчальний план для
дитини. 

ААддааппттааццііяя  ооссввііттннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа
ддоо  ппооттрреебб  ддииттииннии

Важливою умовою забезпечення
освітнього процесу є доступність, без�
бар’єрність та безпечність. Таким чи�
ном на основі оцінки можливостей за�
кладу забезпечуються умови для без�
перешкодного доступу дитини до
приміщень школи, обладнується ре�
сурсна кімната, згідно ІПР та за узго�
дженням з батьками закуповуються
засоби корекції.

Основне завдання у цьому напрямі
— організувати для дитини з ООП
зрозуміле та чітко визначене середо�
вище, в якому вона може почуватися
захищеною та працювати у своєму
режимі й відповідно до своїх здібнос�
тей, забезпечити комунікацію з реш�
тою дітей у колективі.

ООццііннюювваанннняя  ннааввччааллььнниихх  ддооссяяггннеенньь
ууччнніівв  зз  ООООПП

Оцінювання результатів навчання
дітей з особливими освітніми потре�
бами відбувається за критеріями,
визначеними в освітній програмі, або
адаптованій чи модифікованій на�
вчальній програмі. Також критерії
оцінювання дитини з ООП встанов�
люються в індивідуальній програмі
розвитку.

Досягнення дитини слід перегляда�
ти щонайменше тричі на рік — у ве�
ресні, коли формується ІПР, а потім
після першого та другого семестрів.

ММооннііттооррииннгг  яяккооссттіі  ііннккллююззииввннооггоо
ннааввччаанннняя

Постійний моніторинг виконання
індивідуальних програм розвитку
дітей з ООП, перегляд та акту�
алізація цих програм дозволяють
адміністрації школи стежити за якістю
інклюзивного навчання.

Узагальнено рух школи до інклюзії
можна оцінити в контексті щорічного
самооцінювання, відповідно визна�
чивши у Положенні про внутрішню
систему забезпечення якості освіти ті
аспекти освітньої діяльності, які є клю�
човими для постійного моніторингу
прогресу (наприклад, створення без�
бар'єрного середовища, психо�
логічний клімат, рівень співпраці між
педагогами, потреби у професійному
розвитку педагогів, які працюють в
інклюзивному класі та ін.). Тут важли�
во розробити інструментарій збору
такої інформації. Систематичне вив�
чення ситуації у визначених ключо�
вих точках дасть можливість керівни�
ку закладу спільно з колективом та
батьківською спільнотою оцінювати
поступ до інклюзії, а також визнача�
ти, що саме потребує втручання і
підтримки та які сильні сторони є у
школи на цьому шляху.

ІІннккллююззииввнниийй
ооссввііттнніійй  ппррооссттіірр

Якісне  інклюзивне навчання:  Як існе  інклюзивне навчання:  
to  do  l i s t  для  директора школиto  do l i s t  для  директора школи
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ННаа  ппеерршшиийй  ппоогглляядд  ммоожжее  ззддааттииссяя,,  щщоо
ццеейй  ммааййссттеерр  ппееннззлляя  ппррааццююєє  вв  ррууттиинннноо��
ммуу,,  ббаа  ннааввііттьь  ннууддннооммуу  жжааннрріі  ооббррааззоо��
ттввоорреенннняя..  ІІ  ссппррааввддіі,,  ччии  ммоожжее  ввииккллииккаа��
ттии  ввиирр  еессттееттииччнниихх  ппооччууттттіівв  ппллааккаатт,,
ккнниижжккоовваа  ггррааффііккаа  ччии,,  ттиимм  ппааччее,,  ттооррггоо��
вваа  ммааррккаа??  ТТаа  ттоо  ттііллььккии  ннаа  ззооввссіімм  ннее
ппррооффеессііййнниийй  ппоогглляядд..  ААдджжее,,  ппоо��ппеерршшее,,
ввккааззаанніі  ммииссттееццььккіі  ннааппрряяммии  єє  ссааммооддоо��
ссттааттннііммии  йй  ммааююттьь  уу  ввииккооннаанннніі  ццььооггоо
ххууддоожжннииккаа  ннееппооввттооррннее  ввііззууааллььннее  ннаа��
ввааннттаажжеенннняя,,  аа  ппоо��ддррууггее,,  ннее  ллиишшее  ннииммии
ввіінн  ооббммеежжууєєттььссяя,,  ддееммооннссттррууююччии  ддииввоо��
ввиижжннуу  ббааггааттооггррааннннііссттьь  ттввооррччиихх  ууппооддоо��
ббаанньь..  ЙЙддееттььссяя  ппрроо  ннаашшооггоо  ттааллааннооввииттоо��
ггоо  ссууччаассннииккаа,,  ззаассллуужжееннооггоо  ххууддоожжннииккаа
УУккррааїїннии  ВВ..  АА..  ААффооннііннаа,,  ккооттрриийй  ццььоо��
ггооррііччннооггоо  ллииппнняя  ввііддззннааччааєє  ссввооєє  ппеерршшее
7755��ррііччччяя  ввіідд  дднняя  ннаарроодджжеенннняя..  ООттоожж  ззаа��
ппрроошшууюю  ччииттааччіівв  ддоо  ббооддаайй  ппооббііжжннооггоо
ооззннааййооммллеенннняя  іізз  ддооббррооттввооррнноо  ннаассииччее��
нниимм  жжииттттяямм  ММааййссттрраа  ттаа  ддоо  ппооррииннеенннняя
уу  ннееппооввттооррнниийй  ссввіітт  ййооггоо  ттввооррччооссттіі..

Його життя зажевріло відразу після
закінчення страшної війни й перемоги
над нацизмом, а народжений він 9 лип�
ня повоєнного 1946�го. Тож і не випад�
ково, що назвали майбутнього худож�
ника Віктором (ймення походить від ла�
тинського «переможець»). А з’явився
він на світ Божий на німецькій землі, в
старовинному місті Ратенов (за 70 км
від Берліна, земля Бранденбург), де у
військово�окупаційній адміністрації
служив його батько, фронтовик і
офіцер�орденоносець Андрій Васильо�
вич. Кількома місяцями раніше до цього
міста на прохання глави родини пере�
бралася із двома донечками Тамілою
та Ларисою і його дружина Ніна Са�
веліївна. Утім, перебування в Німеччині
виявилося закоротким у часі: уже на�
ступного року Афоніни повернулися до
рідної Сміли. Тут і пройшли дитячі роки
Віктора й саме це мальовниче місто на
Тясмині дало йому путівку у велике ми�
стецьке життя. Основи наук опанову�
вав Віктор у міській школі №39 – зна�
ному в краї закладі (колись у шкільно�
му приміщенні розташовувалася жіно�
ча гімназія). До речі, Вікторовими
шкільними друзями�товаришами були
в майбутньому відомі люди: Віктор Бо�
ковня (став заслуженим художником і
професором), Борис Голяков (відомий
льотчик), Леонід Чегус (капітан 1�го
рангу) та ін.

Якось непомітно промайнуло вісім
років шкільного навчання й Віктор от�
римав свідоцтво про неповну середню
освіту. Що далі? Продовжити загальну
освіту, чи вже здобувати якусь
спеціальність? Підліток зупинився на
останньому, а остаточну крапку в його
професійному виборі поставив стар�
ший (троюрідний) брат Володимир –
художник по дереву: «Вітю, з усього
видно, що Бог наділив тебе талантом.
Тож іди вчитися образотворенню».

ККррооккааммии  ККррооккааммии  
ссааммооввддооссккооннааллеенннняяссааммооввддооссккооннааллеенннняя

Віктор дослухався до братової пора�
ди й подався до Одеси, де вступив у
відоме своїми знаменитими випускни�
ками художнє училище ім. М. Б. Греко�
ва. Упродовж шести років він навчався
в «перлині біля моря» на відділенні ху�
дожньої кераміки. Принагідно зазна�
чимо, що ази творення краси опанову�
вав разом зі своїм земляком із Мошен,
нині народним художником України
Іваном Бондарем. Обоє навчалися в
майстерні талановитої педагогині
Ксенії Дмитрівни Мартинюк.

«Не зупинятись на досягнутому!» –
це стало життєвим кредо Віктора
Афоніна. Завершивши навчання в
числі кращих, він відразу вирішив
здобувати вищу мистецьку освіту і
поїхав до тоді ще Ленінграда, аби
вступити до вищого художньо�промис�

лового училища ім. Мухіної. Одначе
навчатися в Північній Пальмірі йому не
випало: не добрав на вступних випро�
буваннях всього одного балу (!). Утім,
Віктор був не з тих, хто опускає руки
від невдач. «Не взяли тут, то мають
прийняти в Москві» – прорік він і спро�
бував щастя в Московському вищому
художньо�промисловому училищі (т.
з. «Строганівка»). Цього разу все
склалося добре й талановитого юнака
прийняли на факультет декоративно�
прикладного мистецтва. 

П’ять років навчання в Москві про�
майнули, мов один день. Закінчивши в
1975 р. повний курс навчання, Віктор
Афонін поїхав до Узбекістану, де осе�
лився в м. Навої. А місцем його роботи
став Самарканський художньо�
оформлювальний комбінат, там він
упродовж восьми років працював ху�
дожником. Саме в самаркандський
період творчості з’явилися художні
роботи Віктора Андрійовича, які зро�
били його відомим мистцем�плакатис�
том. Уже в 1979 р. він набув членство у
спілці художників СРСР. А наступного
року у групі кращих художників Сою�
зу РСР він упродовж двох з половиною
місяців перебував на своєрідних кур�
сах удосконалення (коштом Спілки
художників) у будинку художника
«Дзінтарі» (м. Юрмола, Латвія). В.
Афонін насолоджувався тут статусом
вільного художника й спілкуванням із
мистецькими знаменитостями. Тоді й
було ним створено справжні шедеври
театрального плакату.

Перебуваючи в розпеченому сон�
цем Узбекістані, Віктор Андрійович
ностальгував за рідною Наддніпрян�
щиною, кладучи цю тугу за мате�
ринським краєм на полотно. Зрештою,
у 1983 р. він здійснив свою мрію й по�
вернувся до Черкас, де йому відразу
(з огляду на мистецькі заслуги) запро�
понували престижну посаду головно�
го художника Черкаського обласного
художньо�оформлюваного комбінату.
Отак відразу, в Шевченковому краї
він звалив на себе нелегку місію: бути
наставником і організатором черкась�
ких художників. Така ж відповідальна
посада чекала його в наступному році
вже у більш поважній структурі: Чер�
каських художньо�виробничих май�
стернях художнього фонду СРСР. У

названих організаціях Віктор
Андрійович співпрацював із (у май�
бутньому) народним художником Іва�
ном Фізером, заслуженими художни�
ками Миколою Теліженком, Юрієм
Іщенком, Віктором Клименком. Неза�
бутніми стали для нього й неповторні
миттєвості спілкування із великим май�
стром пензля, народним художником
Данилом Нарбутом.

А потім настали «лихі дев’яності»,
які миттєво спопелили художньо�ви�
робничі структури. Відтак, В. Афонін,
як і його мистецькі побратими, опи�
нився в напівголодному «вільному пла�
ванні». Утім, ветеран образотворення
зрозумів, що настав час передавати
свій творчий досвід молоді, словом, го�
тувати мистецьку зміну. У 1997 р.
Віктор Андрійович організував кафед�
ру дизайну в Черкаському модельно�
му центрі підготовки й перепідготовки
фахівців та розпочав свою викладаць�
ку діяльність. 

Від 1999 р., упродовж майже 18
років, художник викладав на кафед�
рах інженерної графіки, пізніше – ди�
зайну Черкаського державного техно�
логічного університету. Його заслуги в
розбудові образотворчої освіти у цьо�
му виші поціновані званням «Почес�
ний професор ЧДТУ».

А від 2017 р. Віктор Андрійович –
доцент кафедри образотворчого й де�
коративно�прикладного мистецтва
Черкаського національного універси�
тету ім. Б. Хмельницького. Тут він у
колі своїх колег – народного й трьох
заслужених художників – викладає
студентам важливі навчальні курси
малюнок, ліногравюра і плакат. Сту�
дентам полюбилися заняття, які про�
водить з ними доцент В. Афонін. Вони
відзначають його фаховість, доконеч�
ну практичну спрямованість настанов,
а ще комунікативність, справедливість
і щирість. Займається ювіляр і науко�
во�методичною діяльністю. У його ак�
тиві – півтора десятка наукових статей
та навчальних посібників, участь у
конференціях, семінарах тощо.

ППллааккааттиисстт,,  ддииззааййннеерр,,  ггррааффіікк,,  ППллааккааттиисстт,,  ддииззааййннеерр,,  ггррааффіікк,,  
ппооррттррееттиисстт  іі   ннее  ттііллььккии……ппооррттррееттиисстт  іі   ннее  ттііллььккии……

А тепер про головне в життєдіяль�
ності відомого достойника, а ним без�
заперечно є художня творчість. В.
Афонін постає як вражаюче багатог�
ранний мистець, якому під силу будь�
які художні жанри. Та особливо яскра�
во він репрезентує себе як неперевер�
шений плакатист і дизайнер реклами.
Художник створив сотні політичних,
театральних і культурно�видовищних
плакатів. Серед них чи не най�
помітніше місце займають його роботи
«Аїда», «Кармен» (вони демонструва�
лися на міжнародній виставці в
Берліні), «Паяци», «Анжело – тиран
Падуанський», «Кайдашева сім’я»,
«Остання мить» та ін. Ним створені
триптих для Черкаського заслуженого
народного хору, серія плакатів облас�
ного краєзнавчого музею, афіші джа�
зових фестивалів 1990�х років, рекла�
ми виступів артистів обласної філар�
монії тощо. У В. Афоніна – справжня
монополія у творенні товарних знаків і
фірмових стилів для виробничих
підприємств, зокрема, він є їх автором

для АТ «Азот», «Волошкове поле»,
«Велес» та багатьох інших. Зро�
зуміло, тут присутня як естетична
складова, так і подальший еко�
номічний ефект завдяки рекламуван�
ню промислової продукції.

Добре вдається Майстру і графічний
портрет, їх у його доробку – десятки.
Вони вражають своєю реалістичністю
й увиразненістю ліній, це чи не найяс�
кравіше репрезентовано роботою
«Після репетиції. Артистка Журова». А
ще Майстер плідно займається книж�
ковою графікою і цей напрям пред�
ставлено кількома десятками видань,
серед них і книги автора цих рядків.

Віктор Андрійович у числі тих ху�
дожників, які подарували краю чудові
експозиції обласного краєзнавчого
музею та музею «Кобзаря». Тут знадо�
бився його унікальний досвід просто�
рового бачення об’єктів і їхнього ху�
дожнього оформлення. 

Не цурається мистець і станкового
живопису: його акварелі відзначають�
ся буянням барв, майстерним відтво�
ренням щедрот рідного краю та його
людей. У Віктора Андрійовича – рока�
ми вироблений власний стиль образо�
творення з особливою стилістикою са�
мовираження й вишуканості, який утім
спирається на мистецьку традицію.
Відомий мистецтвознавець і художник
Григорій Міщенко, аналізуючи
творчість Віктора Афоніна підкреслю�
вав, що він «з того покоління мистців,
для якого цінні творчі заповіти його
навчителів, традиції минулого, а голо�
вне – бачити в мистецтві духовні,
етичні й естетичні вартості». І додає:
«Служіння мистецтву, а не кон’юнк�
турі – така в нього позиція». Що ж, ду�
же влучна оцінка! А кандидатка мис�
тецтвознавства, директорка обласно�
го художнього музею, заслужена діяч�
ка мистецтв України Ольга Гладун ак�
центує увагу лаконізмі й мінімалізмі
художнього стилю ювіляра і підкрес�
лює, що «він завжди на вістрі часу і
постає не лише як невтомний генера�
тор естетичних проектів, але і їхній
реалі затор».

Віктор Афонін став учасником понад
70 виставок міжнародного, всеук�
раїнського та регіонального рівнів, в
тому числі й персональних. Його мис�
тецькі праці прикрашають експозиції
державних музеїв, а частина з них
відклалася у приватних колекціях Ук�
раїни та зарубіжжя. Свідченням виз�
нання унікальних заслуг мистця перед
вітчизняним образотворенням стало
присвоєння йому в 2008 р. почесного
звання «Заслужений художник Ук�
раїни». Пошановано його й численни�
ми грамотами різних рівнів.

Віктор Андрійович щасливий у
шлюбі зі своєю музою – дружиною Ла�
рисою Григорівною, яка, до речі є
членкинею НСХУ і відповідальною се�
кретаркою її Черкаської обласної ор�
ганізації. Старший син ювіляра Андрій
пішов стопами іменитого батька й нині
перебуває в статусі вільного художни�
ка. У ювілейний 70�й рік В. Афонін
святкував народження своєї донечки
Єлизовети. Нині Лізонька попри за�
надто юний вік уже стала учасницею
міжнародної виставки дитячих ма�
люнків.

Отаким повнокровним, а, головне,
результативним у всіх сенсах є життя
нашого ювіляра. Тож нехай і далі бу�
де! Активного Вам довголіття, Вікторе
Андрійовичу!

ГГррииггоорріійй  ГГООЛЛИИШШ,,  
ддииррееккттоорр  ннааууккооввооїї  ббііббллііооттееккии  

іімм..  ММ..  ММааккссииммооввииччаа  ЧЧееррккаассььккооггоо
ннааццііооннааллььннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  

іімм..  ББ..  ХХммееллььннииццььккооггоо,,  ддооццееннтт

ННаарроодджжееннииййННаарроодджжеенниийй
ппееррееммоожжццееммппееррееммоожжццеемм
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��  ссттаарршшиийй  ннааууккооввиийй  ссппііввррооббііттнниикк  ввііддддііллуу  ннааууккооввоо��ооррггааннііззааццііййннооїї  ттаа  ккааддррооввооїї
ррооббооттии – 1,0 (кваліфікаційні вимоги – науковий ступінь доктор наук або доктор
філософії (кандидат наук), який має не менше 5 років досвіду, за останні 5 років не
менше 7 публікацій та/або патентів, досконале володіння українською мовою та
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наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового
ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військо�
возобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних
(міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних да�
них; характеристику з основного місця роботи.

Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені
за місцем роботи претендента або нотаріально.

ДДооккууммееннттии  ппооддааввааттии  ззаа  ааддрреессооюю::  01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, (кім.901).
ТТееллееффоонн  ддлляя  ддооввііддоокк:: (044) 285�71�24, (093) 093�22�00.

ННааццііооннааллььнниийй  ппееддааггооггііччнниийй
ууннііввееррссииттеетт  іімм..  ММ..ПП..  ДДррааггооммаанноовваа

ІІннжжееннееррнноо��ппееддааггооггііччнниийй  
ффааккууллььттеетт

ККааффееддрраа  ппооззаашшккііллььннооїї  ооссввііттии

ЄЄ  ббююдджжееттнніі   мміі ссццяяЄЄ  ббююдджжееттнніі   мміі ссццяя
ддлляя   ввссттууппуу  ддлляя   ввссттууппуу  вв   ммаагг іі ссттррааттуурруувв   ммаагг іі ссттррааттуурруу

ннаа  ооссвв іі ттннюю  ппррооггррааммуу  ннаа  ооссвв іі ттннюю  ппррооггррааммуу  
““ППооззаашшккііллььннаа  ооссвв іі ттаа””  ““ППооззаашшккііллььннаа  ооссвв іі ттаа””  

ссппееццііааллььнніі ссттьь   00111100  ооссвв іі ттнн іі ,,   ссппееццііааллььнніі ссттьь   00111100  ооссвв іі ттнн іі ,,   
ппееддааггоогг ііччнніі   ннааууккии..   ппееддааггоогг ііччнніі   ннааууккии..   

Освітня програма акредитована Націо�
нальним агенством із забезпечення якості
вищої освіти. 

Останній день подачі заявок
23.07.2021.
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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі онлайн�заходу, що відбудеться на платформі

Zoom (посилання та код доступу буде оприлюднено на сайті iod.gov.ua та надіслано
на електронну скриньку учасника, вказану під час реєстрації).

ММееттаа  ккооннффееррееннццііїї:: визначення наукових основ і практичних способів розв’язання
проблем виявлення, діагностики, розвитку, підтримки та супроводу обдарованої осо�
бистості в освітньому середовищі та соціумі; обмін досвідом у практичній роботі з об�
дарованими дітьми та молоддю.

ННааппрряяммии  ррооббооттии  ккооннффееррееннццііїї::
��  ССууччаасснніі  ннааууккооввіі  ттееннддееннццііїї  ддоосслліідджжеенннняя  ппррооббллеемм  ооббддааррооввааннооссттіі
��  ДДііааггннооссттииккаа,,  ппррооггннооззуувваанннняя  ттаа  ппррооєєккттуувваанннняя  ттаа  ппііддттррииммккаа  ррооззввииттккуу  ооббддааррооввааннооїї

ооссооббииссттооссттіі
��  ППссииххооллооггоо��ппееддааггооггііччнниийй  ссууппррооввіідд  ссааммооввииззннааччеенннняя  ттаа  ссааммооррееааллііззааццііїї  ооббддаарроовваанниихх  ууччнніівв
��  ННааууккоовваа  ооссввііттаа::  ттееооррііяя,,  ппррааккттииккаа,,  ііннннооввааццііїї
��  ФФііллооссооффііяя  ддлляя  ддііттеейй  яякк  ззаассіібб  ффооррммуувваанннняя  ооссввііттннііхх  ккооммппееттееннцціійй
��  ТТееххннооллооггііїї  ррооззввииттккуу  ззддііббннооссттеейй  ттаа  ооббддааррооввааннооссттіі  ддііттеейй  ддоошшккііллььннооггоо  ввііккуу
��  ППііддггооттооввккаа  ффааххііввцціівв  ддоо  ррооббооттии  зз  ооббддааррооввааннииммии  ддііттььммии  ттаа  ммооллооддддюю

ЗЗааппрроошшууююттььссяя:: науковці Національної академії наук України та галузевих академій;
викладачі закладів вищої освіти; керівники та представники обласних і районних уп�
равлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; представники адміністрації, учителі,
класні керівники, психологи, соціальні педагоги, керівники гуртків закладів загальної
середньої освіти та позашкільних освітніх закладів як державної, так і недержавної форм
власності; працівники дошкільних закладів освіти і центрів раннього розвитку дитини;
студенти та аспіранти ЗВО, а також всі, хто цікавиться проблемами обдарованості.

РРееєєссттррааццііяя  ттаа  ддееттааллььнніі  ууммооввии:: http://naps.gov.ua/
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